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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU 
Praça Moraes Moreira, 17 – Bairro: Nossa Senhora do Alívio. 
CEP: 46.640-000   –    Ituaçu- Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44 
Telefax: (77) 3415-2102      E-mail: 
camaramunicipal.ituacu@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu, no uso de suas atribuições 

e tendo em vista que foram cumpridas as determinações legais, sem qualquer vício ou 

ilegalidade, conforme parecer exarado no processo administrativo, torna público que foi 

homologada a Dispensa de Licitação de n° 003/2022 à pessoa física MIZAEL SILVA 
OLIVEIRA JUNIOR, inscrita no CPF: 898.040.235-04, no valor global de R$ 17.000,00 

(dezessete mil reais), com o objetivo de contratação de prestação dos serviços de 

vigilância e segurança patrimonial a serem executados nas dependências da Câmara 

Municipal de Vereadores de Ituaçu. 

Ituaçu – Bahia, 08 de março de 2022.  
 

 
JOSÉ CESAR WANDERLEY BRITO 

Presidente da Câmara de Ituaçu 
 

Homologações
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU
Praça Moraes Moreira, 17 – Bairro: Nossa Senhora do Alívio.
CEP: 46.640-000 – Ituaçu- Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44
Telefax: (77) 3415-2102      E-mail: 
camaramunicipal.ituacu@hotmail.com

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 

OBJETO: Contratação de prestação dos serviços de vigilância e segurança 

patrimonial a serem executados nas dependências da Câmara Municipal de 

Vereadores de Ituaçu.

EMPRESA: MIZAEL SILVA OLIVEIRA JUNIOR 

CPF: 898.040.235-04

VALOR GLOBAL: R$ 17.000,00 (dezessete mim reais) 

VALOR MENSAL: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) 

BASE LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 

alterações. 

DA AUTORIZAÇÃO: Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO. 

Ituaçu – Bahia, 08 de março de 2022.

JOSÉ CESAR WANDERLEY BRITO 
Presidente da Câmara de Ituaçu 

Dispensas de Licitações
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU 
Praça Moraes Moreira, 17 – Bairro: Nossa Senhora do Alívio. 
CEP: 46.640-000   –    Ituaçu- Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44 
Telefax: (77) 3415-2102      E-mail: 
camaramunicipal.ituacu@hotmail.com 

 
 
 
 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022   
 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2022 

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU 

CNPJ: 63.170.468/0001-44 

CONTRATADO: MIZAEL SILVA OLIVEIRA JUNIOR  
CNPJ: 898.040.235-04 
OBJETO: Contratação de prestação dos serviços de vigilância e segurança 

patrimonial a serem executados nas dependências da Câmara Municipal de 

Vereadores de Ituaçu. 
VALOR GLOBAL: R$ 17.000,00 (dezessete mim reais) 

VALOR MENSAL: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) 

VIGÊNCIA: Até dezembro de 2022 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 

alterações. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
01 – CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU 

2002 – Desenvolvimento das Atividades Legislativas 

Elemento de despesa: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica 

Fonte: 0100.000 - Ordinário 

 
 

Extratos de Contratos
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End.: Praça  Dom Hélio Paschoal, 41. Centro. 
Livramento de Nossa Senhora – BA 

CEP: 46.140-000 – CNPJ: 16.415.127/0001-01 

Tel.: 77 444-2062 / 1895  
                        E-mail: camara.lns@outlook.com 

Home Page: www.cvlivramento.ba.gov.br 
 

 

Poder Legislativo 
Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora 

 
PORTARIA Nº. 17/2022, 11 DE MARÇO DE 2022 

 
 

“Dispõe sobre a concessão 
gratificações a servidores da Câmara 
Municipal, e dá outras 
providências.” 
 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º: Conceder, com fundamento no parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal 1.044/2007, 
gratificação salarial a servidora Maria José Tanajura Santos, que exerce a função de Secretária 
Legislativa, no percentual de 30%; 
 
Art. 2º: Conceder gratificação salarial de 100% para todos os demais servidores ativos desta Casa 
Legislativa, sejam eles comissionados ou efetivos; 
 
Art. 4º: Fica determinado à Diretoria Financeira a proceder as devidas anotações por força da 
presente portaria; 
 
Art. 5º: Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se; 
 
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora, Estado da 
Bahia, aos 11 dias do mês de março de 2022. 
 
 
 
 

Ronilton Carneiro Alves 
Presidente 

 

Portarias
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N º. 008/2022 – SRP

UASG: 983339

OBJETO:

Entrega das Propostas

Abertura das Propostas
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022

UASG: 983339

OBJETO: Contratação de empresa visando aquisição de 03 (três) veículos 0km destinados as 

Secretarias do Município de Aracatu - BA. Entrega das Propostas: a partir de 11/03/2022 às 

08h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/03/2022 às 08:30h no 

site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no 

www.comprasgovernamentais.gov.br e . Informações com a Comissão 

Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: 

licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu. 10/03/2022. Tobias Costa da Silva. Pregoeiro
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EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 227/2021, 
DA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021.

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa Jurídica de direito interno público, 
inscrito no CNPJ/MF nº 14.105.712/0001-80, com sede Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, CEP: 46.130-000 -
Aracatu-Bahia, aqui representado pela Sra. BRAULINA LIMA SILVA, Prefeita Municipal, brasileira, casada, 
professora, portadora da Carteira de Identidade N.º 03.252.361-00 – SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o N.º 
484.222.315-49.

CONTRATADA: ICONE IMBORES CONQUISTA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 
39.999.250/0001-12 com sede a Rua Principal  – Bairro Povoado de Furado da Cancela, 27 – Tremedal – Bahia –
CEP 45.175-000, neste ato representada pela Sra. Elieide Souto Lacerda, brasileira, casada, empresário, portadora 
da cédula de identidade nº 1424800617 SSP/BA e do CPF 060.493.885-39.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por prorrogar o prazo, estipulado na Cláusula Sétima do 
Contrato original, cujo objeto é a contratação de empresa para contratação de empresa na prestação 
de infraestrutura na ampliação e reforma das unidades escolares do Município de Aracatu referente 
aos Lotes 02 e 03 (Ampliação da Creche Maria Sena e Ampliação da Escola Rita de Cássia Meira), 
de acordo com os autos da Tomada de Preços nº 003/2021, que independente de transcrição integra 
o instrumento de contrato de nº 227/2021.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo do 
contrato original permitido por Lei, conforme os termos do Art. 57, II, da Lei n° 8.666/93. 

DATA DE VIGÊNCIA: A vigência será do dia 01/03/2022 até 21/03/2022.

Data Aditivo: 25/02/2022.
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EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 231/2021, 
DA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021.

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa Jurídica de direito interno público, 
inscrito no CNPJ/MF nº 14.105.712/0001-80, com sede Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, CEP: 46.130-000 -
Aracatu-Bahia, aqui representado pela Sra. BRAULINA LIMA SILVA, Prefeita Municipal, brasileira, casada, 
professora, portadora da Carteira de Identidade N.º 03.252.361-00 – SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o N.º 
484.222.315-49.

CONTRATADA: ICONE IMBORES CONQUISTA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 
39.999.250/0001-12 com sede a Rua Principal  – Bairro Povoado de Furado da Cancela, 27 – Tremedal – Bahia –
CEP 45.175-000, neste ato representada pela Sra. Elieide Souto Lacerda, brasileira, casada, empresário, portadora 
da cédula de identidade nº 1424800617 SSP/BA e do CPF 060.493.885-39.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por prorrogar o prazo, estipulado na Cláusula Sétima do 
Contrato original, cujo objeto é a contratação de empresa para contratação de empresa na prestação 
de infraestrutura na ampliação e reforma das unidades escolares do Município de Aracatu referente 
ao lote 01 (Ampliação da Escola Lagoa do Sal), de acordo com os autos da Tomada de Preços nº 
003/2021, que independente de transcrição integra o instrumento de contrato de nº 231/2021.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo do 
contrato original permitido por Lei, conforme os termos do Art. 57, II, da Lei n° 8.666/93. 

DATA DE VIGÊNCIA: A vigência será do dia 01/03/2022 até 21/03/2022.

Data Aditivo: 25/02/2022.
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Nós membros da Comissão de Licitação, nomeados pela Portaria n° 01 de 03 de 

janeiro de 2022, nos reunimos para analisar o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 

020/2022 e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos o objeto 

da contratação de empresa especializada em implantação dos sistemas VEGA e POLLUX 

(faturamento ambulatorial e internamentos), no Hospital Municipal Felinto Silveira Maia, deste 

Município, em favor da empresa IF MOURA SILVA SERVIÇOS, CNPJ/MF Nº:

10.725.691/0001-44, com endereço na Rua Sinhazinha Santos, nº 237, sala 9, Centro, Vitória 

da Conquista, no valor total de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos  reais), sendo 10 

(dez) meses de R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais).
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2022

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2022, para que surta os seus efeitos 

jurídicos e legais e determino a contratação da empresa IF MOURA SILVA SERVIÇOS, 

CNPJ/MF Nº: 10.725.691/0001-44, com endereço na Rua Sinhazinha Santos, nº 237, sala 9, 

Centro, Vitória da Conquista, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada em 

implantação dos  sistemas VEGA e POLLUX (faturamento ambulatorial e internamentos), no  

Hospital Municipal Felinto Silveira Maia, deste Município, no valor total de R$ 14.400,00 

(quatorze mil e quatrocentos  reais), sendo 10 (dez) meses de R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos 

e quarenta reais).

Aracatu- BA, 09 de MARÇO de 2022.

BRAULINA LIMA SILVA

PREFEITA DE ARACATU/BA
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2022

Ratificação do Ato

A PREFEITA Municipal de Aracatu-Bahia, no uso de suas atribuições legais, ratifica 

os atos administrativos da DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2022, de contratação direta 

que tem por objeto a contratação de empresa especializada em implantação dos  sistemas VEGA 

e POLLUX (faturamento ambulatorial e internamentos), no  Hospital Municipal Felinto 

Silveira Maia, deste Município, em favor da empresa IF MOURA SILVA SERVIÇOS, 

CNPJ/MF Nº: 10.725.691/0001-44, com endereço na Rua Sinhazinha Santos, nº 237, sala 9, 

Centro, Vitória da Conquista, no valor total de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos  

reais), sendo 10 (dez) meses de R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais).

Aracatu- BA, 09 de MARÇO de 2022. 

BRAULINA LIMA SILVA

PREFEITA DE ARACATU/BA.
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DISPENSA N° 021/2022

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO a Dispensa de Licitação n° 021/2022, para que surta os seus efeitos 

jurídicos e legais e determino a contratação em favor da empresa CORGARD 

TELEMEDICINA DIGITAL LTDA, inscrita no CNPJ: 07.445.225/0001-09, situada à  

Travessa Dr. Joaquim Manoel, nº136, sala 7, 2º andar, Centro, Guanambi – BA, CEP: 46.430-

000, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na realização de exame de 

eletrocardiograma (ECG), incluindo fornecimento dos equipamentos e insumos em regime de 

comodato, em quatro pontos distintos, no valor total R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos 

reais), sendo 11 (onze) meses de R$ 1.600,00 (um mil e  seiscentos reais).

Aracatu-BA, 09 de março de 2022.

BRAULINA LIMA SILVA

PREFEITA DE ARACATU/BA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU- BA

Ratificação do Ato

A Prefeita Municipal de Aracatu - Bahia, no uso de suas atribuições legais, ratifica 

os atos administrativos do processo nº 036/2022, DISPENSA 021/2022, cujo o objeto é a 

contratação de empresa especializada na realização de exame de eletrocardiograma (ECG), 

incluindo fornecimento dos equipamentos e insumos em regime de comodato, em quatro 

pontos distintos, no valor total de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), sendo 11 

(onze) meses de R$ 1.600,00 (um mil e  seiscentos reais), em favor da empresa,

CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA, inscrita no CNPJ: 07.445.225/0001-09,

de acordo com o inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93.

Aracatu/BA, 09 de março de 2022.

BRAULINA LIMA SILVA
Prefeita Aracatu/BA.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 081/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2022

CONTRATANTE: O  MUNCÍPIO  DE  ARACATU, por intermédio do FMS - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE ARACATU – ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 11.656.635/0001-68, com sede à Rua Capitão João José das Virgens, Centro, Aracatu-
BA, CEP: 46130-000, representada pela Prefeita Municipal – BRAULINA LIMA SILVA, brasileira, maior, 
casada, professora, portadora da Carteira de Identidade N.º 03.252.361-00 – SSP/BA e inscrita no CPF/MF 
sob o N.º 484.222.315-49 e pela Secretária Municipal de Saúde MARCELA AMORIM TEIXEIRA 
MIRANDA, brasileira, maior, inscrita no CPF/MF sob o n° 041.807.145-40.

CONTRATADA: IF MOURA SILVA SERVIÇOS, CNPJ/MF Nº: 10.725.691/0001-44, com endereço na 
Rua Sinhazinha Santos, nº 237, sala 9, Centro, Vitória da Conquista, representada pelo Srº. Ivan Fabricio 
Moura Silva, portador da Carteira de Identidade nº 523330197 e inscrito no CPF sob o nº 910.836.135-53.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em implantação dos sistemas VEGA e POLLUX 
(faturamento ambulatorial e internamentos), no Hospital Municipal Felinto Silveira Maia, deste Município.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado Dispensa n° 020/2022, na forma prevista no art. 24, 
inciso II da Lei 8.666/93.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu 
término em 09 de janeiro de 2023.

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), sendo 10 
(dez) meses de R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais).

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 09 de março de 2022.

BRAULINA LIMA SILVA 
PREFEITA MUNICIPAL DE ARACATU/BAHIA

MARCELA AMORIM TEIXEIRA MIRANDA 
Secretária Municipal de Saúde

IF MOURA SILVA SERVIÇOS
CNPJ Nº: 10.725.691/0001-44

Ivan Fabricio Moura Silva 
CPF nº 910.836.135-53
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 082/2022

DISPENSA N° 021/2022

CONTRATANTE: O  MUNCÍPIO  DE  ARACATU, por intermédio do FMS - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACATU – ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, Inscrito no CNPJ/MF sob o n° 11.656.635/0001-68, com sede à Rua Capitão João 
José das Virgens, Centro, Aracatu- BA, CEP: 46130-000, representada pela Prefeita Municipal –
BRAULINA LIMA SILVA, brasileira, maior, casada, professora, portadora da Carteira de Identidade 
N.º 03.252.361-00 – SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob o N.º 484.222.315-49 e pela Secretária
Municipal de Saúde – MARCELA AMORIM TEIXEIRA MIRANDA, brasileira, maior, inscrita no
CPF/MF sob o n° 041.807.145-40.

CONTRATADA: CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA, CNPJ/MF Nº: 07.445.225/0001-
09, ENDEREÇO: Travessa Dr. Joaquim Manoel, nº136, sala 7, 2º andar, Centro, Guanambi – BA,
CEP: 46.430-000, representado pelo Srº Alexandre André dos Santos Melo, inscrito no CPF sob o nº 
596.407.746-34, residente e domiciliado na Alameda dos Hibiscos, nº 13, Condomínio Vale das 
Águas, Bragança Paulista-SP.  

OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exame de eletrocardiograma 
(ECG), incluindo fornecimento dos equipamentos e insumos em regime de comodato, em quatro 
pontos distintos.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado Dispensa n° 021/2022, na forma prevista no art. 
24, inciso II da Lei 8.666/93.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu 
término em 09 de fevereiro de 2023.

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), 
sendo 11 (onze) meses de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 09 de março de 2022.

BRAULINA LIMA SILVA 
PREFEITA MUNICIPAL DE ARACATU/BAHIA

MARCELA AMORIM TEIXEIRA MIRANDA 
Secretária Municipal de Saúde

CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA
CNPJ/MF sob o n° 07.445.225/0001-09
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PORTARIA Nº 19/2022

Nomeia para o cargo de Secretário de Escola de

Médio Porte, da Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura, a Sra. Keila Coutinho Ferreira e dá 

outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, no uso das atribuições legais e com fundamento 

na Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:

Art.1° - Nomear para o cargo de Secretário de Escola de Médio Porte, da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, a Sra. Keila Coutinho Ferreira, CPF 090.767.765-

71.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus 

efeitos para dia 21 de fevereiro de 2022.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 11 de março de 2022.

Pedro Dias da Silva
Prefeito

PORTARIA Nº 19/2022

Nomeia para o cargo de Secretário de Escola de

Médio Porte, da Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura, a Sra. Keila Coutinho Ferreira e dá 

outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, no uso das atribuições legais e com fundamento 

na Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:

Art.1° - Nomear para o cargo de Secretário de Escola de Médio Porte, da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, a Sra. Keila Coutinho Ferreira, CPF 090.767.765-

71.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus 

efeitos para dia 21 de fevereiro de 2022.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 11 de março de 2022.

Pedro Dias da Silva
Prefeito
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AVISO DO RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 002/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 11.947/09 e
Resolução/CD/FNDE nº 006/2020, alterada pela Resolução/CD/FNDE nº 16/2021, torna 
público o resultado, adjudicação e homologação da Chamada Pública nº 002/2022, para
credenciamento de fornecedores, objetivando a aquisição exclusiva de gêneros alimentícios 
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, visando o atendimento 
da Alimentação Escolar dos alunos da Educação Básica vinculados ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar-PNAE/FNDE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação, realizada no dia 04/03/2022 às 10h30min, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Caculé, sito a Rua Rui Barbosa, nº 26, Centro, Caculé – BA. Sendo declarados
como vencedores: DIVINO TOMÉ DE SOUZA JÚNIOR, inscrito no CPF sob o nº 599. 
980.831-68, portador da cédula de identidade nº 06720268-30; Nº DAP-Física: 
SDW0599980831682407211122; classificada e credenciada nos itens relacionados conforme 
o mapa de lances, nos itens: Beterraba, Cenoura, Laranja, Mamão, Quiabo, Abacate e
Pimentão, com um valor total de R$ 39.991,05 (trinta e nove mil e novecentos e noventa e um
reais e cinco centavos), devendo provar regularidade com a Fazenda Estadual, no prazo legal
estabelecido; RICARDO BRITO ALVES, inscrito no CPF sob o nº 046.580.815-80, portador
da cédula de identidade nº 22224570-09; Nº DAP-Física: SDW0046580815801707211052;
classificada e credenciada nos itens relacionados conforme o mapa de lances, nos itens:
Batata Doce, Mandioca, Milho Verde, Abóbora Lisa, com um valor total de R$ 16.248,00
(dezesseis mil e duzentos e quarenta e oito reais); RUY NOVAES GUIMARÃES, inscrito no
CPF sob o nº 890.708.015-15, portador da cédula de identidade nº 07808266-80; Nº DAP-
Física: SDW0390708015151202220930; classificada e credenciada nos itens relacionados
conforme o mapa de lances, nos itens Feijão, Ovos, Mandioca, Abóbora, Banana, Batata
Doce, Batata, Cebola, Mamão, Coentro, Laranja e Tomate, com um valor total de  R$
37.275,20 (trinta e sete mil e duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos); DANILO
CÉLIO LOPES, inscrito no CPF sob o nº 004.561.345-14, portador da cédula de identidade nº
22286577-60; Nº DAP-Física: SDW0004561345140806210928, classificada e credenciada
nos itens relacionados conforme o mapa de lances, nos itens: Batata Doce, Mandioca, Milho
Verde, Mamão, Abóbora Lisa, Quiabo e Pimentão, com um valor total de R$ 27.577,35 (vinte
e sete mil e quinhentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos); ROBSON SOARES
PESSOA, inscrito no CPF sob o nº 076.458.975-03, portador da cédula de identidade nº
21132763-80; Nº DAP-Física: SDW0076458975030303220237; classificada e credenciada
nos itens relacionados conforme o mapa de lances, nos itens: Mandioca, Milho Verde,
Banana, Batata Inglesa, Colorífico, Polpa de Fruta, Tomate, Pimentão, Mamão, com um valor
total de R$ 39.976,10 (trinta e nove mil e novecentos e setenta e seis reais e dez centavos);
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA PARA O DESENVOLVIMENTO AUTO-
SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA, inscrita no CNPJ nº CNPJ:
04.174.956/0001-60, classificada e credenciada nos itens relacionados conforme o mapa de
lances, no item Polpa de Fruta, com um valor total de R$ 109.722,72 (cento e nove mil e
setecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos). Ficando o valor global da licitação
em R$ 270.790,42 (duzentos e setenta mil e setecentos e noventa reais e quarenta e dois
centavos). Ciente do cumprimento das leis e normas gerais, o Prefeito Municipal Adjudica o
objeto aos vencedores e Homologa o presente procedimento licitatório.  Segue o processo
para demais diligências. Caculé, 11 de março de 2022. Pedro Dias da Silva – Prefeito
Municipal.
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

AVISO  
DISPENSA Nº 23/2022, ELETRÔNICA 

A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação; Modalidade Dispensa 
Eletrônica nº 23/22-PA 44/22. COM DISPUTA. Menor Preço por Lote (único). Objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento de materiais destinados à Secretaria 
Municipal de Ação Social para manutenção das oficinas de manicure/pedicure. Sessão: 
28.3.22 das 9h até às 9:30h - horário de Brasília. PROCESSO SERÁ REALIZADO 
EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS: 
www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio 
da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba – BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 924382 ou 
na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial 
(http://condeuba.ba.io.org.br/diarioOficial).  

Condeúba, BA – 11.3.22. 

Josiel Eduardo dos Santos 
Presidente - CPL 

Dispensas de Licitações
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

EDITAL DISPENSA Nº 023/2022 (ELETRÔNICA)
Disponível em www.licitacoes-e.com.br

COM DISPUTA 

ID nº 924382

DISPENSA Nº 023/2022 (ELETRÔNICA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA e o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - FMAS, por meio da Comissão Permanente de Licitação, devidamente 
nomeada pelo Decreto Municipal nº 006/2022, sediada na Praça Jovino Arsênio 
da Silva Filho, nº 53-A – Centro, Condeúba/BA, no uso de suas atribuições 
delegadas, torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade 
DISPENSA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO 
– lote único, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de
abril de 2021 e demais legislação aplicável, aplicando-se, subsidiariamente, as
exigências estabelecidas neste Edital, mediante as seguintes condições:

INÍCIO DE ACOLHIMENTO PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 11/03/2022 A
PARTIR DAS 12:00 HORAS 

LIMITE DE ACOLHIMENTO PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 28/03/2022 ÀS 08:30
HORAS 

ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 28/03/2022 ÀS 08:30 HORAS 

INÍCIO DA SESSÃO ELETRÔNICA: 28/03/2022 ÀS 08:30 HORAS 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA ELETRÔNICA (FASE DE LANCES):
28/03/2022 DAS 09:00 ÀS 09:30 HORAS 

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS DO ÓRGÃO – www.licitacoes-e.com.br

À critério da Comissão Permanente de Licitação, o horário definido para realização 
do certame poderá ser prorrogado, desde que não comprometa o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação, em razão da 
indisponibilidade de infraestrutura física e/ou de instrumentos de trabalhos 
necessários à realização do certame na data e horário estipulados. 
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1. DO OBJETO:
1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para

a contratação por dispensa de licitação de empresa para fornecimento de 
materiais destinados à Secretaria Municipal de Ação Social para 
manutenção das oficinas de manicure/pedicure, de acordo com as 
especificações, quantitativos, condições e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, sem prejuízo das regras impostas pela legislação 
pertinente.  

1.2. A contratação ocorrerá em lote único, conforme tabela constante abaixo: 

Item Qtde. Und. Descrição do Material 
Preço Estimado (máximo aceitável) 

Unitário Total 

1 40 Und. Alicate  para corte de cutícula profissional aço com cabo fiado polido 
esterelizável.  R$             38,34   R$              1.533,60  

2 25 Und. Alicate para corte de unha em aço esterelizável  R$             42,88   R$              1.072,00  

3 300 vidro Esmaltes coloridos   R$               4,86   R$              1.458,00  

4 150 vidro Base para unhas  R$               4,93   R$                 739,50  

5 40 Und. Afastadores de cutículas em metal esterelizável  R$               7,49   R$                 299,60  

6 50 pct Mini lixa descartavél para unha 08 ou 10cm  R$             11,84   R$                 592,00  

7 50 Und. Palito de madeira com duas pontas descartável  R$               1,79   R$  89,50  

8 60 Und. Rolos de algodão hidrofílico  R$               2,53   R$                 151,80  

9 100 vidro Acetona vidro de 100ml  R$               3,06   R$                 306,00  

10 20 Und. Pós hemostático vidro 15g  R$             14,87   R$                 297,40  

11 40 pct Protetor descartável para bacia manicure   R$             24,79   R$                 991,60  

12 40 pct Protetor descatável para bacia pedicure  R$             21,63   R$                 865,20  

TOTAL  R$              8.396,20  

1.2.1. Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em 
quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de 
um lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o 
compõem. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as 
exigências contidas neste Edital de Contratação Direta e seus Anexos 
quanto às especificações do objeto. 

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA:
2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema

de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Licitações do Banco do 
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Brasil S/A, disponível no endereço eletrônico https://www.licitacoes-
e.com.br/aop/index.jsp

2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos na Cartilha 
para Fornecedores, disponível no Portal de Licitações do Banco do Brasil 
S/A, para acesso ao sistema e operacionalização. 

2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente 
ou por seu representante no Sistema de Licitações do Banco do Brasil S/A 
para Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao 
órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não 
autorizados. 

2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores: 

2.2.1. Que não atendam às condições deste Edital de Contratação Direta e seu(s) 
anexo(s); 

2.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.2.3. Que se enquadrem nas seguintes vedações: 

a) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa 
física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou 
fornecimento de bens a ele relacionados; 

b) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou 
fornecimento de bens a ela necessários; 

c) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, 
impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

d) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau; 
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e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do
Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por
exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições
análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos
vedados pela legislação trabalhista.

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do 
mesmo grupo econômico; 

2.2.3.2. Aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue 
em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 
efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a 
utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 

2.2.4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e 

2.2.5. Sociedades cooperativas. 

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA
PROPOSTA INICIAL:

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o 
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item. 

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Edital de contratação 
direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema Licitações-e do 
Banco do Brasil, Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto 
ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura do procedimento. 

3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a 
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o 
preço, vinculam a Contratada. 

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 
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outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços e/ou 
fornecimento dos produtos. 

3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 
serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 

3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média 
dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no 
pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na 
legislação vigente. 

3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe este Edital,
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus 
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

3.8. Até a abertura da sessão pública, os fornecedores poderão retirar, substituir
ou modificar a proposta anteriormente inserida no sistema. 

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, 
assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às 
seguintes declarações:  

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital de 
Contratação Direta e seus anexos; 

3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no 
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 
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3.9.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 
da Lei nº 8.213/91; 

3.9.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 
Constituição. 

4. FASE DE LANCES:
4.1. A partir das 09:00 horas da data estabelecida neste Edital de Contratação

Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o 
envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já 
previsto neste Edital. 

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote. 

4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior em relação ao último 
lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao 
lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por 
ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como 
“lances intermediários” para os fins deste Edital de Contratação Direta. 

4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação 
ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 10,00 (dez reais). 

4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro no sistema. 

4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta. 

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor. 
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4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, 
haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, 
pelo sistema, em ordem crescente de classificação. 

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática 
pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de 
prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar. 

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO:
5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação. 

5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela 
Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas. 

5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com 
preço compatível ao estimado pela Administração. 

5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, 
respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo 
após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta 
permanecer acima do preço máximo definido para a contratação. 

5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na 
ata do procedimento da dispensa eletrônica. 

5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se 
necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance. 

5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação. 

5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

5.5.1. contiver vícios insanáveis; 

5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Edital ou 
em seus anexos; 

5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 
definido para a contratação; 
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5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 
Administração; 

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital 
ou seus anexos, desde que insanável. 

5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá 
recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada 
inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente 
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, 
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores 
àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais 
como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho 
vigentes. 

5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso 
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser 
efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da 
proposta.   

5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo 
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração 
do preço. 

5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas. 

5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 
Nacional, quando não cabível esse regime. 

5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do 
setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
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5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a 
nova data e horário para a sua continuidade. 

5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de 
habilitação, observado o disposto neste Edital de Contratação Direta,
devendo o licitante detentor da melhor oferta deverá remeter pelo e-mail: 
licitacaocondeuba@gmail.com, em até 04 (quatro) horas, cópia dos 
documentos exigidos no Anexo I – Documentação Exigida para Habilitação, 
bem como a proposta comercial devidamente detalhada, com posterior 
encaminhamento do original no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
contados da data da referida da disputa.

6. HABILITAÇÃO:
6.1. Para fins de habilitação, o autor da melhor proposta deverá encaminhar via

e-mail, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, após encerrada a disputa,
com posterior encaminhamento do original no prazo máximo de 03 (três)
dias úteis a contar da sessão do pública todos os documentos constantes
do Anexo I – Documentação Exigida para Habilitação.

6.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do 
ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste 
Edital e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de 
lances.

6.3. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 
fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será 
verificado o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros:  

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

c) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
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6.3.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a 
substituição das consultas das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta 
Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

6.3.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora 
e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, 
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário. 

6.3.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

6.3.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

6.3.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, 
por falta de condição de participação. 

6.4. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos 
fornecedores será verificada por meio da documentação apresentada, nos 
documentos constantes do Anexo I. 

6.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 
de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob 
pena de inabilitação. 

6.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais 
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

6.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que 
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação 
do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
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6.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário 
para a sua continuidade. 

6.9. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por 
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital de Contratação Direta. 

6.9.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, 
o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de 
habilitação. 

6.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será 
habilitado. 

7. CONTRATAÇÃO:  
5.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

5.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital de Contratação Direta.  

5.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso 
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e 
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu 
recebimento.  

5.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de 
empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez,
por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 
Administração. 

5.3. O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro de 2022, 
prorrogável conforme previsão nos anexos a este Edital de Contratação 
Direta.  

5.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a 
comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas 
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neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência 
do contrato. 

8. SANÇÕES: 
8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das 

infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 
coletivo; 

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado; 

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta; 

8.1.7.  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 
sem motivo justificado; 

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 
prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do 
contrato; 

8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do 
contrato; 

8.1.10.  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 
natureza; 

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração 
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da 
dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

8.1.11.  Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 
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8.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013. 

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Edital de Contratação Direta, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos 
subitens 8.1.1 a 8.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo 
máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Edital 
de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o 
responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 
(três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 
8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da 
penalidade mais grave. 

8.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

8.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 

8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor 
de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, 
além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia 
prestada ou será cobrada judicialmente. 
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8.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital de Contratação Direta, em 
hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à 
Administração Pública. 

8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 

8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de 
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo 
de Responsabilização – PAR.  

8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou 
estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão 
seu rito normal na unidade administrativa. 

8.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 
danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

  
8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
nos anexos a este Edital. 

9. DA FONTE DE RECURSOS: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030901- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL;
ATIVIDADE: 2.074- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD; ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
10.1. O procedimento será divulgado no Portal de Licitações do Banco do Brasil 

S/A e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP e no Diário 
Oficial do Município. 
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10.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados 
(procedimento fracassado), a Administração poderá: 

10.2.1. republicar o presente Edital com uma nova data; 

10.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de 
preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os 
menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições 
de habilitação exigidas. 

10.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada 
fora deste procedimento. 

10.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da 
documentação de habilitação, conforme o caso. 

10.3. As providências dos subitens 10.2.1 e 10.2.2 acima poderão ser utilizadas 
se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados 
(procedimento deserto). 

10.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos 
fornecedores, cujo prazo não conste deste Edital de Contratação Direta, 
deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da 
Administração na respectiva notificação. 

10.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo 
ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

10.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação em contrário. 

10.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o 
envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para 
contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao 
procedimento. 

10.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 
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10.9. As normas disciplinadoras deste Edital de Contratação Direta serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 
desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

10.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo de contratação. 

10.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital de Contratação 
Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 
prevalecerá as deste Edital. 

10.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 

10.13. Integram este Edital de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os 
seguintes anexos: 

10.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação 

10.13.2. ANEXO II – Termo de Referência 

10.13.3. ANEXO III – Minuta do Contrato 

10.13.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração Unificada para Habilitação 

Condeúba - BA, 11 de março de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal 

Marinalda Batista de Oliveira Silveira 
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social 

Ano 11 - 11/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1316 - PÁGINA 42

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



17

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA: 023/2022 – COM DISPUTA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 044/2022  

1. Habilitação jurídica: 
1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 
participante sucursal, filial ou agência; 

1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova 
da indicação dos seus administradores; 

1.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 
estrangeira em funcionamento no País; 
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1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva. 

2. Regularidade fiscal, social e trabalhista:
2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional. 

2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 
domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual;

2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal 
condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva 
do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

3. Qualificação Econômico-Financeira: 
3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do 

fornecedor. 

4. Qualificação Técnica:
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4.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o 
item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado.  

4.1.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados/produtos fornecidos 
no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária 
especificadas no contrato social vigente. 

4.1.2. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço 
atual da contratante e local em que foram prestados os serviços/fornecidos 
os produtos, caso necessário e requerido pela Administração. 

5. Outros documentos:
5.1. O fornecedor deverá apresentar as seguintes declarações:

5.1.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.1.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for o caso; 

5.1.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital de 
Contratação Direta e seus anexos; 

5.1.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no 
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 

5.1.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 
da Lei nº 8.213/91; 

5.1.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 
Constituição. 

5.2. As declarações constantes no subitem anterior poderão ser apresentadas 
em declaração unificada, conforme modelo constante no Anexo IV. 

Condeúba - BA, 11 de março de 2022. 
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Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal 

Marinalda Batista de Oliveira Silveira 
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social 

ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

DISPENSA ELETRÔNICA: 023/2022 – COM DISPUTA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 044/2022  

1. DO OBJETO:
1.1. Esta dispensa eletrônica tem por objeto a contratação de empresa para

fornecimento de materiais destinados à Secretaria Municipal de Ação 
Social para manutenção das oficinas de manicure/pedicure, de acordo 
com as especificações, quantitativos, condições e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, sem prejuízo das regras impostas pela 
legislação pertinente.   

Item Qtde. Und. Descrição do Material 
Preço Estimado (máximo aceitável) 

Unitário Total 

1 40 Und. Alicate  para corte de cutícula profissional aço com cabo fiado polido 
esterelizável.  R$             38,34   R$              1.533,60  

2 25 Und. Alicate para corte de unha em aço esterelizável  R$             42,88   R$              1.072,00  

3 300 vidro Esmaltes coloridos   R$               4,86   R$              1.458,00  

4 150 vidro Base para unhas  R$               4,93   R$                 739,50  

5 40 Und. Afastadores de cutículas em metal esterelizável  R$               7,49   R$                 299,60  

6 50 pct Mini lixa descartavél para unha 08 ou 10cm  R$             11,84   R$                 592,00  

7 50 Und. Palito de madeira com duas pontas descartável  R$               1,79   R$  89,50  

8 60 Und. Rolos de algodão hidrofílico  R$               2,53   R$                 151,80  

9 100 vidro Acetona vidro de 100ml  R$               3,06   R$                 306,00  

10 20 Und. Pós hemostático vidro 15g  R$             14,87   R$                 297,40  
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11 40 pct Protetor descartável para bacia manicure   R$             24,79   R$                 991,60  

12 40 pct Protetor descatável para bacia pedicure  R$             21,63   R$                 865,20  

TOTAL  R$              8.396,20  

1.2. O prazo de vigência da contratação não ultrapassará o exercício financeiro,
findando-se em 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogável na 
forma do art. 107, da Lei n° 8.666/93. 

2. JUSTIFICATIVA:
2.1. Considerando que, a segurança de renda deve ser associada às

seguranças do convívio familiar e comunitário e de desenvolvimento da 
autonomia, isto é, que o acesso de indivíduos e famílias a benefícios 
socioassistenciais e à transferência de renda deve ser associado à oferta 
de serviços socioassistenciais no SUAS. 

2.2. Considerando que, crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência 
e pessoas idosas constituem segmentos mais vulneráveis à violação de 
seus direitos e que constitui responsabilidade da Assistência Social 
potencializar seus vínculos familiares e comunitários, sua autonomia e 
possibilidades de participação na vida comunitária. 

2.3. Considerando que, o atendimento às famílias deve compreender a garantia 
dos direitos socioassistenciais, o acesso à rede de serviços 
socioassistenciais e as demais políticas públicas, o desenvolvimento do 
protagonismo, da autonomia e a convivência familiar e comunitária, a partir 
do perfil da família e suas potencialidades, e a situação de vulnerabilidade e 
risco social em que se encontra. 

2.4. De acordo com, o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e 
Transferência de Renda no Âmbito do SUAS, nos seus artigos:  

Art. 4º A gestão integrada de serviços, benefícios e transferências de renda no 
âmbito do SUAS têm como objetivos:  
c. Favorecer a superação de situações de vulnerabilidade e risco vividas pelos
indivíduos pelas famílias beneficiárias do PBF e do BPC, bem como pelas famílias
beneficiárias do PETI, por meio da oferta de serviços socioassistenciais e
encaminhamentos para a rede socioassistencial e das demais políticas públicas e,
quando necessário, para órgãos do Sistema de Garanta de Direitos (SGD).
Art. 16. Nos casos em que for identificada a necessidade de acompanhamento
pelo PAIF no CRAS ou pela equipe técnica da PSB, o atendimento terá como
objetivo enfrentar as situações de vulnerabilidade social, prevenir riscos e
identificar e estimular as potencialidades das famílias e dos territórios, fortalecendo
seus vínculos familiares e comunitários.
Art. 20. O acompanhamento familiar consiste no desenvolvimento de intervenções
desenvolvidas em serviços continuados, com objetivos estabelecidos, que
possibilite à família o acesso a um espaço onde possa refletir sobre sua realidade,
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construir novos projetos de vida e transformar suas relações—sejam elas 
familiares ou comunitárias.  

2.5. Portanto, com a finalidade de atender as considerações e normas descritas 
acima e com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, 
prevenir a ruptura de vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e 
contribuir na melhoria de sua qualidade de vida junto ao PAIF, que atuam 
preferencialmente aos beneficiários do PBF e BPC, elabora-se este estudo 
técnico preliminar de oficinas a serem realizadas nos CRAS do município 
no ano de 2022, que será custeado pelo IGD – PBF que conforme Manual 
do Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa Família 
e do Cadastro Único prevê em sua utilização. 

3. DO OBJETIVO:
3.1. O presente Termo tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos,

normas, padrões, diretrizes gerais e outras exigências que possam garantir 
a fiel execução do objeto quando da necessidade de aquisição subsidiando 
tecnicamente a realização de Procedimento de Contratação Direta, por 
dispensa de licitação em razão do valor, e/ou setor responsável pelo 
recebimento e fiscalização dos bens/consumo a serem adquiridos. 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
4.1. O prazo de entrega dos produtos é de até 08 (oito) dias corridos, contados 

do recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada,
conforme informações constantes na autorização de compra. 

4.2. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total 
recomendado pelo fabricante. 

4.3. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de 
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Ação Social. 

4.4. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme 
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e 
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas 
na legislação em vigor. 

4.5. As entregas dos produtos serão realizadas conforme cronograma de 
entrega realizado pela Secretaria Municipal da Ação Social. As embalagens 
devem estar livres de imperfeições e de danos. 

4.6. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o 
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada 
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 
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4.7. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 
02 (dois) dias, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
com verificação posterior da conformidade do material com as exigências 
contratuais e constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

4.8. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes no contrato, neste Termo de 
Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) 
dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 

4.9. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que 
comprove o atendimento das exigências contratuais. 

4.9.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

4.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil 
pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade 
ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
5.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da 

disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à 
CONTRATADA, sob pena de ilegalidade dos atos.  

5.2. Requisitar a entrega dos produtos/serviços, estabelecendo dia, hora, 
quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom 
cumprimento do objeto.  

5.3. Receber os produtos/serviços, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 
condições estabelecidas neste Contrato. 

5.3.1. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.  

5.4. Designar servidor Fiscal do Contrato, ao qual caberá a responsabilidade de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, conforme 
legislação vigente.  
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5.5. Comunicar à CONTRATADA sobre possíveis irregularidades observadas 
na entrega dos produtos fornecidos, para imediata correção, solicitar o 
reparo, a correção, a remoção ou a substituição em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções. 

5.6. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no 
fornecimento dos produtos.  

5.7. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução da 
entrega dos produtos, inclusive permitindo o acesso de empregados, 
prepostos ou representantes da CONTRATADA em suas dependências, 
desde que respeitadas as normas de segurança.  

5.8. Notificar, por escrito, à CONTRATADA de qualquer sanção. 

5.9. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo com a CLÁUSULA 
QUINTA deste Contrato.  

5.10. Efetuar a autorização do pagamento na forma prevista neste Contrato.  

5.11. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução da contratação e do 
fornecimento/prestação. 

5.12. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

5.13. Fiscalizar a entrega do bem por um representante designado para esse fim, 
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do 
fornecimento/execução e de tudo dará ciência à Administração.  

5.14. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução da contratação em conformidade com o art. 120, da Lei nº 
14.133/21.  

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1. Assinar o contrato em até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação

formal, via e-mail, carta SEDEX, AR (Aviso de Recebimento), ofício ou 
eletronicamente, desde que a assinatura do representante legal seja 
certificada nos termos da lei.  
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6.2. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e locais 
indicados pelo CONTRATANTE, em estrita observância das especificações 
do termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal. 

6.3. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais 
pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de 
infrações a que houver dado causa.  

6.4. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos 
em decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que 
se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive 
quanto ao transporte, carga e descarga, despesas com pessoas e 
apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pelo 
CONTRATANTE. 

6.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem, no objeto deste instrumento de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado da contratação.  

6.6. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros 
na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de 
despesas para o CONTRATANTE.

6.7. Manter, até o pagamento, as condições de habilitação exigidas para 
recebimento do CONTRATANTE, devendo comunicar ao CONTRATANTE 
a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.  

6.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  

6.9. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos produtos.  

6.10. Respeitar as normas de controle de produtos e de fluxo de pessoas nas 
dependências do CONTRATANTE.

6.11. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive 
o descarregamento dos produtos contratados;

6.12. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao 
CONTRATANTE, imediatamente por escrito.  
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6.13. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do CONTRATANTE, no tocante à 
entrega dos produtos contratados.  

6.14. Responder ao CONTRATANTE nos casos e qualquer tipo de autuação ou 
ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem 
como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade.  

6.15. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida 
no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para
recebimento de correspondência.  

6.16. Aplicam-se ainda as demais obrigações previstas na Lei nº 14.133/21.  

6.17. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização 
expressa do CONTRATANTE.

6.18. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento os produtos, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza.  

6.19. Fiscalizar o perfeito cumprimento da entrega dos produtos a que se 
obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.  

6.20. Comunicar tempestivamente ao CONTRATANTE qualquer imprevisto ou 
atraso na entrega do material/serviço objeto deste Contrato, por força maior 
ou alheio à sua vontade e controle, ficando a CONTRATANTE responsável 
pelo seu deferimento ou não, do pedido de dilação/prorrogação de prazo de 
entrega, aplicando as sanções previstas neste Contrato, bem como todas 
aquelas a que estiver sujeitas por lei.  

7. DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 

associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização 
expressa do CONTRATANTE.  

8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:
8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade do fornecimento e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 
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devendo ser exercidos por um ou mais representantes do CONTRATANTE,
especialmente designados. 

9. DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor da

CONTRATADA, mediante ordem bancária a ser depositada em conta-
corrente, no valor correspondente. 

9.1.1. Deverá constar, no corpo da nota fiscal emitida pela CONTRATADA, o 
número do contrato e o nº da nota de empenho.  

9.2. A nota fiscal deverá ser entregue até o último dia útil do mês de referência, 
na repartição competente, para efeito de regularização do processo de 
empenho e pagamento da despesa. 

9.3. O pagamento será efetuado à CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia da 
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do 
contrato.  

9.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à aquisição, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante 

9.5. A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação dos 
seguintes documentos:  

9.5.1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, Fazenda Estadual e 
Fazenda Municipal da sede ou domicílio do credor;  

9.5.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS);  

9.5.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

9.6. O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado ou por 
meio de cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com 
terceiros por intermédio da operação de facturing.

9.7. Todo e qualquer pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA,
na forma estabelecida nos subitens anteriores, eximindo-se a terceiros, por 
títulos colocados em cobrança, descontos, ficando estabelecido que, em 
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hipótese alguma, aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos 
incontinenti, à pessoa jurídica que os houver apresentado.  

9.8. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela 
CONTRATADA, não são geradores de direito a reajustamento de preços.  

9.8.1. No caso do Município de Condeúba atrasar, eventualmente, o pagamento, 
o preço objeto desta licitação será corrigido e, haverá incidência de juros de 
mora, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata 
tempore”, em relação ao período de atraso, sem prejuízo da atualização 
monetária, através da variação do IPCA do IBGE. 

9.9. O faturamento deverá ser emitido para: FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, sediada na Rua Padre Waldemar, nº 126, 
Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, CEP 46.200-
000, inscrita no CNPJ sob nº 14.872.461/0001-69.   

9.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência.  

10. DO REAJUSTE:
10.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

limite para a apresentação das propostas. 

10.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno 
de um ano, aplicando-se o índice IGPM-FGV exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

10.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano 
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

10.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela 
última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo 
seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do 
valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

10.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, 
o definitivo. 
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10.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, 
o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

10.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor 
remanescente, por meio de termo aditivo.  

10.7. O reajuste será realizado por apostilamento, nos termos do art. 136 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

11. DA GARANTIA CONTRATUAL:
11.1. Conforme faculta o art. 96, da Lei nº 14.133/21, não haverá depósito em 

garantia da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar 
ao contrato inicial no final deste contrato. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
10.14. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das 

infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

10.14.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

10.14.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 
coletivo; 

10.14.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

10.14.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

10.14.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado; 

10.14.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida 
para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta; 

10.14.7.  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 
licitação sem motivo justificado; 

10.14.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o 
certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a 
execução do contrato; 
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10.14.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução 
do contrato; 

10.14.10.  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 
natureza; 

10.14.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração 
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da 
dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

10.14.11.  Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

10.14.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013. 

10.15. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções:

e) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Edital de Contratação Direta, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

f) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos 
subitens 8.1.1 a 8.1.12; 

g) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo 
máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Edital 
de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave; 

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o 
responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 
(três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 
8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da 
penalidade mais grave. 

10.16. Na aplicação das sanções serão considerados: 

10.16.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

10.16.2. as peculiaridades do caso concreto; 
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10.16.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

10.16.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

10.16.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 
conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

10.17. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor 
de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, 
além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia 
prestada ou será cobrada judicialmente. 

10.18. A aplicação das sanções previstas neste Edital de Contratação Direta, em 
hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à 
Administração Pública. 

10.19. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 

10.20. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de 
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo 
de Responsabilização – PAR.  

10.21. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou 
estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão 
seu rito normal na unidade administrativa. 

10.22. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 
danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

  
10.23. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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10.24. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
nos anexos a este Edital. 

Condeúba - BA, 11 de março de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal 

Marinalda Batista de Oliveira Silveira 
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social 

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2022 

Processo de Dispensa nº 023/2022
Processo Administrativo nº 044/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
FMAS E A EMPRESA 
___________________. 

Pelo presente instrumento de Contrato de Fornecimento pactuam, entre si, o 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, Condeúba, Estado da 
Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Padre Waldemar, nº 
126, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ 
sob o nº 14.872.461/0001-69, neste ato representada pela sua Gestora a SRA. 
MARINALDA BATISTA DE OLIVEIRA SILVEIRA, CPF nº 270.928.365.49, RG nº 
01879375 40, encontradiça a Rua Martinho Moreira, nº 51, Bairro Centro, na 
cidade de Condeúba, Estado da Bahia, aqui denominada CONTRATANTE, e do 
outro lado a empresa __________________________, CNPJ n°
_________________, sediada a Rua _________, nº ________, Bairro _______,
na cidade de __________, Estado da ___________, representada pelo (a) SR (A). 
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____________________, brasileiro (a), maior, capaz, (profissão), Documento de 
Identificação nº ________________ e CPF nº ________________, residente e 
domiciliado (a) a Rua ____________, nº ______, Bairro _____________, na 
cidade de ________________, Estado da ____________, aqui denominado 
CONTRATADO, com fulcro no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21, tendo em 
vista o que consta do Processo Administrativo nº 044/2022, resolvem de mútuo 
acordo celebrar o presente contrato, sujeitando-se os contratantes às normas da 
Lei Federal nº 14.133/22 e as cláusulas e estipulações a seguir enumeradas:   

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Contrato consiste no fornecimento de materiais 

destinados à Secretaria Municipal de Ação Social para manutenção das 
oficinas de manicure/pedicure, conforme especificações constantes na 
proposta, constantes do Processo Administrativo nº 044/2022.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DO 
VALOR 

2.1. As especificações, quantidade e preços contratados constam relacionados 
abaixo:  

QUADRO 

2.2. O valor do presente Contrato é de R$ __________ (__________________).

2.3. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
limite para a apresentação das propostas. 

2.3.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno 
de um ano, aplicando-se o índice IGPM-FGV exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

2.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano 
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

2.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela 
última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo 
seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do 
valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

2.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, 
o definitivo. 

Ano 11 - 11/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1316 - PÁGINA 59

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



34

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

2.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, 
o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

2.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor 
remanescente, por meio de termo aditivo.  

2.9. O reajuste será realizado por apostilamento, nos termos do art. 136 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei nº 14.133/21 e, 

supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas 
disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições 
deste Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. O presente Contrato terá vigência contada a partir de sua assinatura até 31

de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado ou renovado a critério da 
Administração, nos termos e condições permitidos pelo artigo 107, da Lei 
Federal nº 14.133/21, com suas modificações posteriores, desde que 
mediante celebração de termo aditivo.  

4.2. O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente 
Contrato no Diário Oficial do Município de Condeúba, como condição de 
eficácia do mesmo.  

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor da

CONTRATADA, mediante ordem bancária a ser depositada em conta-
corrente, no valor correspondente. 

5.1.1. Deverá constar, no corpo da nota fiscal emitida pela CONTRATADA, o 
número do contrato e o nº da nota de empenho.  

5.2. A nota fiscal deverá ser entregue até o último dia útil do mês de referência, 
na repartição competente, para efeito de regularização do processo de 
empenho e pagamento da despesa. 

5.3. O pagamento será efetuado à CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia da 
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do 
contrato.  
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5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à aquisição, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante 

5.5. A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação dos 
seguintes documentos:  

5.5.1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, Fazenda Estadual e 
Fazenda Municipal da sede ou domicílio do credor;  

5.5.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS);  

5.5.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

5.6. O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado ou por 
meio de cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com 
terceiros por intermédio da operação de facturing.

5.7. Todo e qualquer pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA,
na forma estabelecida nos subitens anteriores, eximindo-se a terceiros, por 
títulos colocados em cobrança, descontos, ficando estabelecido que, em 
hipótese alguma, aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos 
incontinenti, à pessoa jurídica que os houver apresentado.  

5.8. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela 
CONTRATADA, não são geradores de direito a reajustamento de preços.  

5.8.1. No caso do Município de Condeúba atrasar, eventualmente, o pagamento, 
o preço objeto desta licitação será corrigido e, haverá incidência de juros de 
mora, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata 
tempore”, em relação ao período de atraso, sem prejuízo da atualização 
monetária, através da variação do IPCA do IBGE. 

5.9. O faturamento deverá ser emitido para: FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, sediada na Rua Padre Waldemar, nº 126, 
Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, CEP 46.200-
000, inscrita no CNPJ sob nº 14.872.461/0001-69.
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5.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência.  

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta de recursos

consignados na seguinte dotação orçamentária:  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030901- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 
ATIVIDADE: 2.074- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD; ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da

convocação formal, via e-mail, carta SEDEX, AR (Aviso de Recebimento), 
ofício ou eletronicamente, desde que a assinatura do representante legal 
seja certificada nos termos da lei.  

7.2. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e locais 
indicados pelo CONTRATANTE, em estrita observância das especificações 
do termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal. 

7.3. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais 
pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de 
infrações a que houver dado causa.  

7.4. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos 
em decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que 
se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive 
quanto ao transporte, carga e descarga, despesas com pessoas e 
apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pelo 
CONTRATANTE. 

7.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem, no objeto deste instrumento de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado da contratação.  

7.6. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros 
na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de 
despesas para o CONTRATANTE.

7.7. Manter, até o pagamento, as condições de habilitação exigidas para 
recebimento do CONTRATANTE, devendo comunicar ao CONTRATANTE 
a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.  
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7.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

7.9. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos produtos. 

7.10. Respeitar as normas de controle de produtos e de fluxo de pessoas nas 
dependências do CONTRATANTE.

7.11. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive 
o descarregamento dos produtos contratados;

7.12. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao 
CONTRATANTE, imediatamente por escrito.  

7.13. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do CONTRATANTE, no tocante à 
entrega dos produtos contratados.  

7.14. Responder ao CONTRATANTE nos casos e qualquer tipo de autuação ou 
ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem 
como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade.  

7.15. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida 
no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência.  

7.16. Aplicam-se ainda as demais obrigações previstas na Lei nº 14.133/21.  

7.17. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização 
expressa do CONTRATANTE.

7.18. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento os produtos, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza.  

7.19. Fiscalizar o perfeito cumprimento da entrega dos produtos a que se 
obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.  

7.20. Comunicar tempestivamente ao CONTRATANTE qualquer imprevisto ou 
atraso na entrega do material/serviço objeto deste Contrato, por força maior 
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ou alheio à sua vontade e controle, ficando a CONTRATANTE responsável 
pelo seu deferimento ou não, do pedido de dilação/prorrogação de prazo de 
entrega, aplicando as sanções previstas neste Contrato, bem como todas 
aquelas a que estiver sujeitas por lei.  

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da 

disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à 
CONTRATADA, sob pena de ilegalidade dos atos.  

8.2. Requisitar a entrega dos produtos/serviços, estabelecendo dia, hora, 
quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom 
cumprimento do objeto.  

8.3. Receber os produtos/serviços, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 
condições estabelecidas neste Contrato. 

8.3.1. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.  

8.4. Designar servidor Fiscal do Contrato, ao qual caberá a responsabilidade de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, conforme 
legislação vigente.  

8.5. Comunicar à CONTRATADA sobre possíveis irregularidades observadas 
na entrega dos produtos fornecidos, para imediata correção, solicitar o 
reparo, a correção, a remoção ou a substituição em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções. 

8.6. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no 
fornecimento dos produtos.  

8.7. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução da 
entrega dos produtos, inclusive permitindo o acesso de empregados, 
prepostos ou representantes da CONTRATADA em suas dependências, 
desde que respeitadas as normas de segurança.  

8.8. Notificar, por escrito, à CONTRATADA de qualquer sanção.  

8.9. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo com a CLÁUSULA 
QUINTA deste Contrato.  

8.10. Efetuar a autorização do pagamento na forma prevista neste Contrato.  
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8.11. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução da contratação e do 
fornecimento/prestação. 

8.12. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

8.13. Fiscalizar a entrega do bem por um representante designado para esse fim, 
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do 
fornecimento/execução e de tudo dará ciência à Administração.  

8.14. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução da contratação em conformidade com o art. 120, da Lei nº 
14.133/21.  

9. CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
9.1. O objeto deste Contrato deverá ser executado de forma indireta e

parcelada, após a requisição da Prefeitura Municipal de Condeúba. 

9.1.1. Os materiais deverão ser entregues nos locais agendados pelos órgãos 
solicitantes sendo que os fornecimentos deverão ocorrer em horário de 
expediente da Administração, nos dias úteis, salvo em situações de 
urgência da Administração, mediante prévio agendamento, sob pena de 
aplicação das sanções previstas neste Contrato e na Lei 14.133/2021. 

9.2. A CONTRATADA deverá executar o serviço/fornecimento utilizando-se dos 
materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos 
serviços/fornecimentos a serem prestados.  

9.3. O contratado ficará obrigado a proceder a execução total dos 
serviços/fornecimento. 

9.4. Cabe à CONTRATADA assumir as despesas de seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, inclusive, de diárias, 
locomoção e refeições relacionadas às visitas. 

9.5. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a 
CONTRATADA deverá apresentar justificativa por escrito ao fiscal do 
contrato, indicando o prazo necessário, que por sua vez analisará e tomará 
as necessárias providências para a aceitação ou não das justificativas 
apresentadas.  

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
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10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade do fornecimento e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 
devendo ser exercidos por um ou mais representantes do CONTRATANTE,
especialmente designados. 

11. CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES
11.1. Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das 

cláusulas deste contrato, das normas e condições estabelecidas no
Processo de Dispensa de Licitação e do regime de direito público a que 
está submetido, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria 
geral do contrato e as disposições de direito privado.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
12.1. As partes se vinculam ao contido no competente Processo de Dispensa de 

Licitação nº 023/2022, assim como nos termos da melhor proposta de 
preço, objeto de adjudicação da autoridade superior, que foi apresentada 
pela CONTRATADA, depois de devidamente selecionada pela Comissão 
Permanente de Licitação.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA REGÊNCIA
13.1. A execução contratual e todas as ocorrências decorrentes da presente 

avença são regidas pelas normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/21, combinadas 
com o disposto na Lei Orgânica do Município de Condeúba.

13.2. Os casos omissos e não solucionáveis pelas normas gerais previstas pela 
lei de regência de licitação e contratos, submeter-se-ão aos preceitos de 
direito público, em primeiro lugar, para depois ser-lhes aplicada a teoria 
geral dos contratos e as disposições do direito privado.

14. CLÁUSULA DÉCIMA  QUARTA – DAS SANÇÕES
14.1. Se a CONTRATADA descumprir quaisquer das condições deste 

instrumento, ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 156 e 162, 
da Lei nº 14.133/21, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

14.2. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:  

14.2.1. Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) sobre 
o valor da nota de empenho, se for entrega parcelada, e sobre o valor do 
contrato, se for entrega única.  

14.2.2. A partir do terceiro dia útil, até o limite do quinto dia útil, multa de 4% 
(quatro por cento) sobre o valor da nota de empenho, se for entrega 
parcelada, e sobre o valor do contrato, se for entrega única, caracterizando-
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se a inexecução total da obrigação a partir do sexto dia útil de atraso, 
sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.  

14.3. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas no contrato, 
poderão ser aplicadas também, garantida a defesa prévia, as seguintes 
sanções:  

14.3.1. advertência, nos casos de irregularidades de pequena monta;  

14.3.2. multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da nota 
fiscal/fatura, por dia de atraso no prazo proposto para entrega do bem, 
ficando limitado este percentual em 10% (dez por cento). Ultrapassado o 
prazo de 30 (trinta) dias, considerar-se-á rescindida a contratação;

14.3.3. multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação por 
infração de qualquer outra Cláusula deste Contrato, que será cobrada em 
dobro em caso de reincidência;  

14.3.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
licitar e contratar com a Administração, bem como o cancelamento de seu 
certificado de registro cadastral por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

14.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.  

14.4. A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do contrato, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco 
ano ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.  

14.5. A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a 
receber do CONTRATANTE, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após 
esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão 
encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa 
do Município, podendo ainda o CONTRATANTE proceder à cobrança 
judicial da multa.  
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14.6. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso 
fortuito ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo do 
CONTRATANTE.

14.7. As sanções previstas poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia da 
CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar do recebimento da notificação.  

14.8. No caso de aplicação de penalidades, o CONTRATANTE deve informar a 
Secretaria Municipal de Administração, para providências quanto ao 
registro no Cadastro Geral de Fornecedores de Condeúba.  

14.9. As penalidades previstas acima tem caráter de sanção administrativa e, 
consequentemente:  

14.9.1. a sua aplicação não exime a CONTRATADA da reparação das 
eventuais perdas e danos que seu ato venha a acarretar ao 
CONTRATANTE;

14.9.2. não exclui a responsabilização judicial por atos ilícitos;  

14.9.3. as penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui 
as demais, quando cabíveis. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
15.1. Em virtude do objeto e das condições deste Contrato, fica inexigível a 

garantia, conforme faculta o art. 96, da Lei nº 14.133/21.  

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO 
16.1. Toda e qualquer alteração do presente Contrato deverá ocorrer por meio de 

Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 14.133/21.  

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
17.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses 

previstas nos artigos 137 e 138, da Lei nº 14.133/21, com as 
consequências legais, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 
neste Contrato.  

17.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 
assegurando-se à CONTRATADA o direito à defesa prévia.  

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora 

avençadas e manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela 
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assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
processo de dispensa, bem como as normas previstas na Lei nº 14.133/21 
e legislação correlata, durante a vigência deste instrumento.  

18.2. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações e/ou documentos apresentados enquanto vigorar este 
Contrato.  

18.3. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem autorização 
expressa do CONTRATANTE.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO COMBATE À CORRUPÇÃO 
19.1. Para a execução deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar 

ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou aceitar ou se 
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria, 
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, 
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Contrato, ou de 
outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos 
prepostos e colaboradores.  

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 
20.1. As partes elegem o foro de Condeúba/BA como o competente para dirimir 

quaisquer questões oriundas do presente Contrato, inclusive os casos 
omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente Contrato em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, sendo juntado ao 
processo de origem desta contratação, divulgado e mantido à disposição do 
público em sítio eletrônico oficial, na forma do art. 91, da Lei nº 14.133/21. 

Condeúba – BA, ___ de _____________ de 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CNPJ nº 14.872.461/0001-69

Marinalda Batista de Oliveira Silveira
Contratante 
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EMPRESA  
CNPJ n°

Representante Legal
Contratada 

TESTEMUNHAS: 

_____________________________  ____________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF nº:      CPF nº:

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA PARA HABILITAÇÃO 

DISPENSA ELETRÔNICA: 023/2022 – COM DISPUTA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 044/2022  

[Identificação completa do representante da licitante], como representante 
devidamente constituído de [Identificação completa da licitante], doravante 
denominada LICITANTE, para fins de participação no processo acima identificado 
de Dispensa Eletrônica, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, que:  

(a) até a presente data, inexistem fatos impeditivos do direito de participar de 
licitações e não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a 
Administração no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal, como também DECLARA estar ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores dessa natureza;  

(b) cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49 (APLICAVÉL APENAS PARA 
MEI/ME/EPP);

(c) está ciente e concorda com as condições contidas no Edital de Contratação 
Direta e seus anexos;
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(d) assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no 
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 

(e) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 
8.213/91; 

(f) em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 
Constituição Federal/88, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 
anos.  

Cidade - UF, _____de __________________ de 20__. 

_____________________________________________________________ 
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / 

ASSINATURA 
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Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A - Fone(Fax): (77) 445-2212 
 

CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba-Ba 
 

 
PORTARIA Nº. 04/2022 

 
  

“Dispõe sobre a concessão de licença prêmio.” 
 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEUBA, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições conferidas por Lei, e de acordo com o artigo 127 da Lei Municipal nº 
326/1969, 

 
Considerando, Requerimento de Direitos e Vantagens, encaminhado pela 

Servidora ISABEL ALVES PEREIRA. 
 
Considerando previsto no Estatuto do Servidor Público Municipal, Lei nº 

326/69, em seu art. 124; 
 
  
RESOLVE:  
  
 

Art.1° Fica concedida licença prêmio pelo período de 03 (três) meses, entre os 
dias 07/03/2022 a 06/06/2022, a Servidora ISABEL ALVES PEREIRA. 
  
 

Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Condeúba - Ba, 04  de Março de 2022. 
 
 
 
 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 

Portarias
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CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 

 
A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará licitação; Modalidade 
Pregão Eletrônico nº 6/22-PA 55/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de 
preços para futuras e eventuais contratação de empresa para fornecimento de 
materiais esportivos, afins e uniformes para manutenção das atividades desportivas, 
recreativas promovidas pelos órgãos da Prefeitura Municipal. Recebimento das 
Propostas e Habilitação: 11.3.22 a 23.3.22 até às 8:30h, Abertura das Propostas: 
23.3.22 às 8:30h, Disputa: 23.3.22 às 9h - horário de Brasília. Edital disponível em: 
Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba – BA, 
www.licitacoes-e.com.br ID n° 925830 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. 
Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (http://condeuba.ba.io.org.br/diarioOficial).  

 
Condeúba, BA – 11.3.22. 

 
Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento 

Pregoeira 
 
 

Licitações
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EDITAL PE Nº 006/2022
Disponível em www.licitacoes-e.com.br

ID nº 925830

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2022

ATENÇÃO

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA, por meio de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados pelo Decreto Municipal nº 006/2022 e Decreto Municipal nº 
006/2022, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A – Centro, 
Condeúba/BA, no uso de suas atribuições delegadas, torna público que realizará 
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério 
de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto 
Municipal nº 014/2017 e suas alterações, sem prejuízo dos benefícios assegurados pela 
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal nº 8.538, de 06 
de outubro de 2015 aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, e em registro do objeto na 
forma definida neste instrumento. 

INÍCIO DE ACOLHIMENTO PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 11/03/2022 A PARTIR 
DAS 12:00 HORAS 

No Acórdão TCU n.º 754/2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a 
Administração Pública instaure processo com vistas à penalização das empresas 
que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 
tanto na licitação quanto no contrato. 

Nesse contexto, alerta-se para que a licitante analise detalhadamente o Edital (e 
anexos) para formular proposta/lance firme e possível de cumprimento. 

A prática injustificada de atos ilegais, v. g.: não manter a proposta, deixar de enviar 
documentação exigida, fazer declaração falsa, não assinar o contrato e etc., sem 
prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará a licitante a 
penalidades, as quais serão apuradas em regular processo administrativo.

Editais
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LIMITE DE ACOLHIMENTO PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 23/03/2022 ÀS 08:30
HORAS 

LIMITE DE ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 23/03/2022 ÀS 08:30
HORAS 

ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 23/03/2022 ÀS 08:30 HORAS 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA ELETRÔNICA: 23/03/2022 ÀS 09:00 HORAS 

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS DO ÓRGÃO – www.licitacoes-e.com.br

À critério do (a) Pregoeiro (a) da licitação, o horário definido para realização do certame 
poderá ser prorrogado, desde que não comprometa o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação, em razão da indisponibilidade de infraestrutura 
física e/ou de instrumentos de trabalhos necessários à realização do certame na data e 
horário estipulados. 

CAPÍTULO I – DO OBJETO: 
1.1. Esta licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para o

registro de preços para futuras e eventuais contratação de empresa para 
fornecimento de materiais esportivos, afins e uniformes para manutenção 
das atividades desportivas, recreativas promovidas pelos órgãos da 
Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações, quantitativos e 
condições constantes no Termo de Referência, observadas condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos e legislação específica relativa ao 
objeto em licitação, sem prejuízo das regras impostas pela legislação pertinente.  

1.2. A licitação será dividida em lote, conforme tabela constante no Termo de 
Referência. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do 
objeto.

1.4. Especificações e demais exigências conforme TERMO DE REFERENCIA-
ANEXO I do Edital.

1.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando facultada a utilização de outros 
meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

CAPÍTULO II – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
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2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da rede mundial 
de computadores (INTERNET), mediante condições de segurança - criptografia e 
autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações-e) do BANCO DO BRASIL. 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Condeúba, 
denominado (a) Pregoeiro (a), mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações-e" constante da página 
eletrônica do Banco do Brasil S/A - www.licitacoes-e.com.br. Problemas de 
conexão e/ou dúvidas sobre o site "www.licitacoes-e.com.br": Através do Suporte 
Técnico 4004-0001 - Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800-729-0001 - 
demais localidades, escolhendo pela ordem as seguintes opções: 

3 - empresa 
2 - orientações técnicas 
1 - correntista ou 2 não correntista 
7 - licitações 

2.3. O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos da LC 
123/2006 e 147/2014, atendendo o direito de prioridade para microempresa e de 
pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de 
preços. 

CAPÍTULO III – DA PARTICIPAÇÃO: 
3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências 
deste edital e seus Anexos e que estejam com Credenciamento regular junto ao 
Sistema de Licitações do Banco do Brasil.  

3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:  

3.2.1. Pessoa Física; 

3.2.2. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

3.2.3. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente;  

3.2.4. Estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação;  

3.2.5. Tenham servidor da Prefeitura Municipal de Condeúba/BA como dirigente 
acionista de empresa detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto ou controlador ou responsável técnico. Nesse caso deve ser 
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apresentada declaração pela licitante de que o dirigente controlador ou 
responsável não possui cotas além do limite estabelecido;  

3.2.6. Estejam constituídos sob a forma de Cooperativas, Associações e Fundações. 

3.2.7. Não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.2.8. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.2.9. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

3.2.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

3.3. Os itens objeto desta licitação estão divididos em Item Não Exclusivo,
destinados à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste 
edital; e em Itens Exclusivos, destinados à participação exclusiva das 
Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua 
participação nos Itens Não Exclusivos. 

3.4. Caso o certame ou item/lote torne-se FRACASSADO ou DESERTO, a licitação 
será repetida para o MERCADO GERAL, sem a EXCLUSIVIDADE para Micro 
Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, com nova apresentação e 
abertura de envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação. 

3.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 
seus arts. 42 a 49;  

3.5.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 
certame; 

3.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o 
efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 
pequeno porte. 

3.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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3.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

3.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

3.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

3.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

3.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 
inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.5.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991. 

3.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

CAPÍTULO IV – DO REGISTRO DE PREÇOS: 
4.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a 

eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

CAPÍTULO V – ETAPA DE CREDENCIAMENTO: 
5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral junto ao Sistema de 

Licitações do Banco do Brasil, que permite a participação dos interessados na 
modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. Somente poderão participar deste Pregão Eletrônico os licitantes devidamente 
credenciados junto ao Banco do Brasil, o qual é Provedor do Sistema de 
Licitações, cujas informações poderão ser obtidas na página eletrônica 
www.licitacoes-e.com.br ou em qualquer agência do Banco do Brasil S/A sediada 
no País. 

5.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha 
pessoal e intransferível para acesso ao Sistema Eletrônico. 
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5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes a este Pregão. 

5.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 

5.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais no Sistema de Licitações do Banco do Brasil S/A e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.6.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

5.7. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa. 

5.8. DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS E 
DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO: 

5.8.1. A participação neste Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da conexão da licitante 
ao Sistema Eletrônico, mediante digitação de sua senha privativa e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do referido 
sistema. 

5.8.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e 
seus lances.  

5.8.3. Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá 
manifestar, sob as penas da lei, em campo próprio do Sistema Eletrônico, o 
pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas neste edital.  

5.8.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão.  
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5.8.5. No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados.  

5.8.5.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) pregoeiro (a)
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e 
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo (a) Pregoeiro (a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação.  

5.8.5.2. O (a) Pregoeiro (a) irá analisar e decidir, acerca da possibilidade de 
manter o pregão suspenso, caso verifique transtornos ou impedimentos ao bom 
andamento da etapa competitiva do certame. 

5.9. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
5.9.1. O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), com o auxílio da Equipe de 

Apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

5.9.1.1. Acompanhar os trabalhos da Equipe de Apoio; 

5.9.1.2. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao 
certame; 

5.9.1.3. A abertura das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos 
proponentes; 

5.9.1.4. Desclassificar propostas indicando os motivos; 

5.9.1.5. A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da 
proposta ou do lance de menor preço; 

5.9.1.6. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

5.9.1.7. Declarar o vencedor, adjudicando a proposta de menor preço; 

5.9.1.8. O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; 

5.9.1.9. Elaborar a ata da sessão com o auxílio do sistema eletrônico; 

5.9.1.10. O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a 
adjudicação, à Autoridade Superior, visando à homologação e a contratação. 

CAPÍTULO VI - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO: 
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6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. Não será aceita a apresentação de proposta de preços e documentos de 
habilitação através de link.

6.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do Sistema de Licitações do Banco do Brasil S/A, assegurado aos 
demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

6.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para 
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e 
para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

6.5.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 43 da lei 
Complementar nº 123 de 14/12/2006, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 

6.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão.  

6.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
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6.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

6.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do (a) pregoeiro (a) e
para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

CAPÍTULO VII – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 
7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

7.1.1. Valor unitário e total do lote; 

7.1.2. Marca, no que for aplicável; 

7.1.3. Fabricante, no que for aplicável;

7.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, 
prazo de validade ou de garantia;  

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 
públicas; 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas dos 
Municípios e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
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pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

CAPÍTULO VIII – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS 
PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES: 
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 
técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o (a) 
Pregoeiro (a) e os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 
do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do lote.

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 
melhor oferta deverá ser R$ 100,00 (cem reais) para os lotes 1, 3 e 4, e de R$ 
250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o lote 2. 
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8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 
nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

8.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será 
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 
nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 

8.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o (a) pregoeiro (a), assessorado pela equipe de apoio, 
justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 

8.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 
licitante.  

8.16. No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados.  

8.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) pregoeiro (a) persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo (a) 
Pregoeiro (a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido 
neste Edital e seus anexos.  

8.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será 
efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
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empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como 
das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da 
LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

8.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada. 

8.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 
contados após a comunicação automática para tanto. 

8.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

8.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou 
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

8.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.26.1. No país; 

8.26.2. Por empresas brasileiras;  

8.26.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 

8.26.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
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8.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

8.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o (a) pregoeiro (a) 
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

8.28.2. O (a) pregoeiro (a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, envie a proposta adequada ao último lance 
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.29. Após a negociação do preço, o (a) Pregoeiro (a) iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

8.30. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 
16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto 
no seu artigo 3º. 

8.30.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 
termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas 
ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência, terão 
prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes 
empresas na mesma situação. 

CAPÍTULO IX – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o (a) pregoeiro (a) examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 8º e no § 9º do art. 
26 do Anexo II do Decreto Municipal nº 014/2017 e alterações. 

9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário) ou que 
apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 
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se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.2.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada 
diligência, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de 
comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes 
procedimentos: 

9.2.2.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas 
e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

9.2.2.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

9.2.2.3. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 
Administração ou com a iniciativa privada; 

9.2.2.4. Pesquisa de preço com fornecedores, tais como: atacadistas, lojas de 
suprimentos, supermercados e fabricantes; Verificação de notas fiscais dos 
serviços adquiridos pelo proponente; 

9.2.2.5. Estudos setoriais; 

9.2.2.6. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou 
Municipal; 

9.2.2.7. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 
os indícios que fundamentam a suspeita; 

9.3.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 
ata; 

9.4. O (a) Pregoeiro (a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 04
(quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.4.1. É facultado ao pregoeiro (a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
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9.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo (a) Pregoeiro (a), destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo (a) Pregoeiro (a), sem 
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação 
da proposta.

9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o (a) Pregoeiro (a) 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na 
ordem de classificação. 

9.6. Havendo necessidade, o (a) Pregoeiro (a) suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.7. O (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 

9.7.1. Também nas hipóteses em que o (a) Pregoeiro (a) não aceitar a proposta e 
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido 
preço melhor. 

9.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

9.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o (a) Pregoeiro 
(a) passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

9.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o (a) pregoeiro (a) verificará 
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

CAPÍTULO X – DA HABILITAÇÃO: 
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) verificará 
o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

10.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição 
das consultas das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de 
Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

10.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 

10.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

10.1.3. Constatada a existência de sanção, o (a) Pregoeiro (a) reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 

10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 
verificada por meio do Sistema de Licitações do Banco do Brasil, nos 
documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade 
fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

10.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação mediante utilização do sistema, 
deverá atender às condições exigidas no cadastramento junto ao Sistema de 
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Licitações do Banco do Brasil até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 
recebimento das propostas; 

10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 
Sistema para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 
documentação atualizada. 

10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 
pelo (a) Pregoeiro (a) lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), 
conforme art. 43, §3º, do Anexo II do Decreto Municipal nº 014, de 2017. 

10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de inabilitação. 

10.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 
da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

10.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 
habilitação: 

10.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
10.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
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condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

10.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor e alterações ou contrato social consolidado, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório 
de seus administradores; 

10.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 
sucursal, filial ou agência; 

10.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 
indicação dos seus administradores; 

10.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

10.8.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou 
DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial 
de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º 
do Decreto n. 7.775, de 2012. 

10.8.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 

10.8.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

10.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual) ou no Cadastro 
de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

10.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, 
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual;  

10.9.3. Prova de regularidade relativa ao o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei.  
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10.9.4. PROVA DE REGULARIDADE com as Fazendas;  

10.9.4.1. Federal: Certidões Negativas de Tributos e Contribuições da Dívida Ativa.  

10.9.4.2. Estadual: Certidão Negativa de Débito.  

10.9.4.3. Municipal do local de domicílio da empresa.  

10.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943;

10.9.6. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 
na forma da lei;  

10.9.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 

10.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
10.10.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor 

da sede do PROPONENTE que esteja dentro do prazo de validade expresso na 
própria certidão. Caso as certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo 
de validade, serão consideradas válidas, para este certame, aquelas emitidas há 
no máximo 90 (noventa) dias da data estipulada para a abertura da sessão. 

10.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado. 

10.11.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) referir-se ao fornecimento de bens no âmbito 
de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 
social vigente.  

10.11.1.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre 
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outros documentos, nota fiscal ou cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram fornecidos os 
produtos, quando solicitado pelo pregoeiro; 

10.12. OUTRAS COMPROVAÇÕES
10.12.1. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo V); 

10.12.2. Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar (Anexo VI);  

10.12.3. Declaração que não emprega menor (Anexo VII);  

10.12.4. Requerimento de benefício do tratamento diferenciado e declaração para 
microempresas e empresas de pequeno porte (Anexo VIII), se for o caso; 

10.12.5. Declaração de elaboração independente de proposta (Anexo IX). 

10.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, 
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial 
e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 
exigências do edital. 

10.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação. 

10.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência 
de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma 
será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

10.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 
regularização.  
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10.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
(a) Pregoeiro (a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

10.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo 
com o estabelecido neste Edital. 

10.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

10.20. O licitante provisoriamente vencedor em um lote, que estiver concorrendo em 
outro lote, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação 
cumulativamente, isto é, somando as exigências do lote em que venceu às do 
lote em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.20.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 
inabilitação recairá sobre o(s) lote(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) 
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

  
10.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

CAPÍTULO XI – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA: 
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do (a) Pregoeiro (a) 
no sistema eletrônico e deverá: 

11.1.1. Constar do Nome do Licitante; Número do Pregão; Endereço; CNPJ; 
Inscrição Estadual/Municipal. 

11.1.2. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

11.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento. 
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11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 
sanção à Contratada, se for o caso. 

11.2.1. Todas as especificações aplicáveis do objeto contidas na proposta, tais 
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.2.2. Declaração de que o prazo de validade dos preços registrados, que será 
de 12 (doze) meses, admitidas às ressalvas legais (inciso II, art. 57- Lei 
8.666/93) contados da data de publicação do Extrato Parcial que será formulado 
em acordo com a Ata de Registro Geral, a qual deverá conter as cláusulas 
essenciais ao contrato (art. 55 Lei 8.666/93). A Ata terá validade para todos os 
efeitos como se no extrato transcrito. 

11.2.3. Deverá constar o prazo de validade da proposta de preços de 60
(sessenta) dias, contados da data da realização do certame. Se por falha do 
proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 
considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra 
manifestação, ficando o licitante liberado do compromisso assumido depois de 
decorrido o prazo estabelecido. 

11.2.4. Declaração expressa de que nos preços propostos deverão estar 
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 
transporte (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação. 

11.2.5. Declaração de que o fornecedor do objeto conhece e aceita as regras 
determinadas pela Administração, através deste edital. 

11.2.5.1. A ausência da declaração implicará na aceitação implícita das condições 
estabelecidas no edital. 

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 
8.666/93). 

11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 
os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

CAPÍTULO XII - DOS RECURSOS: 
12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o 
caso, será concedido o prazo de 4 (quatro) horas, para que qualquer licitante 
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio 
do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro (a) verificar a tempestividade 
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou 
não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o (a) Pregoeiro (a) não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 

CAPÍTULO XIII – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 
que dele dependam. 
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13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 
o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos 
no Sistema do Banco do Brasil S/A, sendo responsabilidade do licitante manter 
seus dados cadastrais atualizados. 

CAPÍTULO XIV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

(a) Pregoeiro (a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

CAPÍTULO XV – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
15.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em garantia 

da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar ao contrato 
inicial no final deste contrato. 

CLAÚSULA XVI – DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS  
16.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente 

contratação. 

CLAÚSULA XVII – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
17.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) 

dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de 
Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

17.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 
encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no 
prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento. 
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17.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que 
devidamente aceito. 

17.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação 
do licitante vencedor, a descrição do(s) lote(s), as respectivas quantidades, 
preços registrados e demais condições. 

17.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor 
na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à 
margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no 
art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

CLÁUSULA XVIII – DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
18.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

18.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento 
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital. 

18.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da data de seu recebimento.  

18.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

18.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

18.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

18.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 
seus anexos; 
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18.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas 
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da 
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

18.4. O prazo de vigência da contratação não ultrapassará o exercício financeiro, 
podendo ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no 
termo de referência.  

18.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão 
ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas.  

18.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no Sistema do Banco do Brasil S/A, 
este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

18.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no Sistema do Banco do Brasil 
S/A, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e anexos. 

18.6. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 

18.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações 
legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, 
feita a negociação, assinar o contrato. 

CLÁUSULA XIX – DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
19.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

CLÁUSULA XX – DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 
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CLÁUSULA XXI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 

de Referência.

CLÁUSULA XXII – DO PAGAMENTO 
22.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

CLÁUSULA XXIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
23.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

23.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

23.1.2. Apresentar documentação falsa; 

23.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

23.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

23.1.5. Não mantiver a proposta; 

23.1.6. Cometer fraude fiscal; 

23.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

23.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 

23.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções:  

23.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

23.3.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

23.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
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23.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e
descredenciamento no Sistema do Banco do Brasil S/A, pelo prazo de até cinco 
anos; 

23.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

23.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 

23.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
como ato lesivo à administração pública, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas 
à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão 
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR.  

23.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa.  

23.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 
jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

23.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

23.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

23.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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23.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema do Banco do
Brasil S/A. 

23.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 
Termo de Referência. 

CLÁUSULA XXVI – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  
24.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

24.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

24.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual 
ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última 
proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 

24.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não 
assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 
15 e 16 do Decreto Municipal n° 014/2017. 

CLÁUSULA XXV – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO 
25.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

25.2. A impugnação poderá ser apresentada na forma eletrônica, através do e-mail: 
licitacaocondeuba@gmail.com, devendo informar, no mínimo, o número do 
Pregão Eletrônico e o motivo que a fundamente, ou em sua forma original no 
protocolo geral da Prefeitura Municipal de Condeúba, dirigido ao pregoeiro (a),
no endereço à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A - Centro –
Condeúba/BA, de 8h00min as 14h00min. 

25.3. Caberá ao Pregoeiro (a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 
contados da data de recebimento da impugnação. 

25.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

25.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro (a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, 
no e-mail: licitacaocondeuba@gmail.com. 
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25.6. O (a) pregoeiro (a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

25.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

25.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo (a) pregoeiro (a), nos autos do processo de licitação. 

25.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 

CAPÍTULO XXVI – DA FONTE DE RECURSOS 
26.1. A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para cada 

centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.  

26.2. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos 
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício 
financeiro em curso. 

CAPÍTULO XXVII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
27.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

27.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo (a) Pregoeiro 
(a).   

27.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

27.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o (a) Pregoeiro (a) poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

27.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

27.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
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interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 
da contratação.  

27.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Administração. 

27.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

27.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

27.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Diário Oficial do Município de 
Condeúba – BA (www.condeuba.ba.io.org.br), e também poderão ser lidos e/ou 
obtidos no endereço Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A - Centro –
Condeúba/BA, nos dias úteis, no horário das 8h00min as 14h00min, mesmo 
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados; 

27.12. Todos e qualquer pedido de alteração do Contrato Individual /autorização de 
Compra/Fornecimento ou mesmo a simples Nota de Empenho ou ainda 
instrumento congêneres, será dirigido à autoridade superior, a quem caberá o 
deferimento ou não do pedido. No caso de deferimento o mesmo deverá ser 
justificado; 

27.13. A autoridade competente poderá desclassificar a proposta da licitante que for 
declarada inidônea ou ter sofrido outra penalidade que a impossibilite da 
execução; 

27.14. À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA fica reservada o direito de 
revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-lo por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação, de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado; 

27.15. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes 
e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do 
procedimento e a segurança da contratação; 
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27.16. A participação da licitante no certame implicará aceitação integral e irretratável 
dos termos do presente edital, não se admitindo alegações futuras de 
desconhecimento de fatos e condições que impossibilitem a execução do objeto 
desta licitação; 

27.17. Se o contratado, conforme o caso, oferecer os bens promocionais ao mercado 
consumidor local ou nacional, estará obrigada a estender tal vantagem ao 
órgão/ente contratante; 

27.18. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas o (a) Pregoeiro (a) poderá fixar aos Licitantes o prazo de 08 
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas, escoimadas nas causas que determinaram a inabilitação ou 
desclassificação; 

27.19. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

27.19.1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

27.19.2. ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

27.19.3. ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

27.19.4. ANEXO IV – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

27.19.5. ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

27.19.6. ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR; 

27.19.7. ANEXO VII – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR; 

27.19.8. ANEXO VIII – MODELO DE REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO 
TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; 

27.19.9. ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. 

Condeúba - BA, 11 de março de 2022. 
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Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP: 006/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 055/2022  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
ESPORTIVOS, AFINS E UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DESPORTIVAS, RECREATIVAS PROMOVIDAS PELOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL.

FORNECIMENTO: PARCELADO.

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 
ESPORTE E LAZER 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: TODAS AS SECRETARIAS.

1. DO OBJETO:
1.1. Esta licitação tem por objeto é o registro de preços para futuras e eventuais

contratação de empresa para fornecimento de materiais esportivos, afins e 
uniformes para manutenção das atividades desportivas, recreativas 
promovidas pelos órgãos da Prefeitura Municipal, de acordo com as 
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especificações, quantitativos e condições constantes no Termo de Referência, 
observadas condições estabelecidas no edital e seus anexos e legislação 
específica relativa ao objeto em licitação, sem prejuízo das regras impostas pela 
legislação pertinente.  

LOTE 01 (ITEM EXCLUSIVO) 

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO 
 VALOR (MÁXIMO ACEITÁVEL)  

 UNITÁRIO   TOTAL  

1 30 UND Bola campo S11 8 PRO 4 cm 0% de absorção de água, Sintetico, 
410-450g, Sem costura 68-69 mm.  R$        164,38   R$                   4.931,40  

2 200 UND Bola de campo oficial masculina com costura  R$        140,50   R$                 28.100,00  
3 100 UND Bola de futsal masculina adulta, oficial cm costura  R$        171,92   R$                 17.192,00  
4 20 UND Bolas de volei oficial, aprovada pela CBV   R$        230,77   R$                   4.615,40  
5 50 UND Bolas de campo infantil com costura  R$        100,40   R$                   5.020,00  

TOTAL DO LOTE 01  R$                 59.858,80  
  

LOTE 02 (ITEM NÃO EXCLUSIVO) 

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO 
 VALOR (MÁXIMO ACEITÁVEL)  

 UNITÁRIO   TOTAL  

1 40 UND 
Jogo completo de uniforme masculino, confeccionado em 
tecidos poliester, contendo 20 camisas, 20 shorts, 20 pares de 
meiões. 

 R$     1.889,79   R$                 75.591,60  

2 3 UND 
Jogo completo de uniforme para seleção MASTER de 
CONDEÚBA masculina, 100% poliester contendo 20 camisas, 
20 shorts, 20 pares de meiõs. 

 R$     2.190,25   R$                   6.570,75  

3 20 UND 
Jogos completos de uniformes para criança entre 8 a 16 anos 
masculino,confeccionados em tecidos poliester, contendo 20 
camisas, 20 shorts, 20 pares de meiões 

 R$     1.687,90   R$                 33.758,00  

4 40 UND Jogos de coletes esportivo para treinamentos, liso,tecido 100% 
poliester, lateral com elastico cm 12 unidades  R$        161,19   R$                   6.447,60  

5 100 UND 
Conjunto de uniforme completo com camisa, short e meião 
para escolinha de futebol,para criança entre 8 A 16 anos, 
confeccionado em tecido poliester 

 R$          79,15   R$                   7.915,00  

TOTAL DO LOTE 02  R$               130.282,95  
  

LOTE 03 (ITEM EXCLUSIVO) 

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO 
 VALOR (MÁXIMO ACEITÁVEL)  

 UNITÁRIO   TOTAL  
1 20 UND Apitos proficional 40, confeccionado em PVC,nmaterial rígido  R$          52,08   R$                   1.041,60  

2 10 UND Kit cartão para arbitro, cofeccionado em PVC (amarelo e 
vermelho)  R$          18,18   R$                      181,80  

3 10 UND Bomba de encher bola em PVC, acompanha mangueira e kit de 
bico de metal  R$          47,42   R$                      474,20  

4 5 UND Calibrador de bolas digital, emborrachado  R$          96,48   R$                      482,40  

5 30 UND 

Rede de futebol de campo em fio nylon 4 mm, tratamento 
contra as ações (UV), garantia de alta resistência e maior 
durabilidade ao tempo (sol/chuva), tamanho 7,50 m de 
comprimento x 2,50 de altura. 

 R$        453,24   R$                 13.597,20  

6 5 UND Rede oficial de vôlei, em nylon 04 lonas, fio 4 mm  R$        181,50   R$                      907,50  

7 30 UND Rede society fio 4mm, polietileno 100% de alta qualidade com 
tratamento UV, medidas 5ml x 2,3 mc  R$        409,70   R$                 12.291,00  
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8 15 UND Rede de futsal em nylon fio 4mm  R$        302,50   R$                   4.537,50  
9 5 UND Bolsa de primeiros socorros (esporte)  R$        117,55   R$                      587,75  

10 30 UND Cone grande em plástico rigido com 50 cm  R$          25,63   R$                      768,90  
11 50 UND Cone de plástico rígido 23cm  R$          11,18   R$                      559,00  

12 100 UND Disco de plástico, disco de treinamento, 4 cm de diâmetro da 
base 19cm  R$            8,17   R$                      817,00  

13 15 UND Peteca oficial, peteca oficial com amortecedor de borracha  R$          33,65   R$                      504,75  

14 10 PAR Luvas de goleiro, luva para futsal palma da mão, espuma latex 
macia. P/M/G  R$        134,30   R$                   1.343,00  

15 200 UND Chuteiras ( numeração diversificada) material sintético 68: 70  R$        151,70   R$                 30.340,00  

16 5 UND Jogo de malha, material ferro, medida 90mm, peso 500g, 02 
pinos, material madeira, medida (AxD) 20x3,5 cm  R$        192,92   R$                      964,60  

TOTAL DO LOTE 03  R$                 69.398,20  
  

LOTE 04 (ITEM EXCLUSIVO) 

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO 
 VALOR (MÁXIMO ACEITÁVEL)  

 UNITÁRIO   TOTAL  

1 100 UND Troféu confeccionado em polietileno com douração injetavel, 
com pedestral texturizado, altura 59cm  R$        165,65   R$                 16.565,00  

2 100 UND Troféu confeccionado em polietileno com douração injetavel, 
com pedestral texturizado, altura 70 cm  R$        169,33   R$                 16.933,00  

3 100 UND Troféu confeccionado em polietileno com douração injetavel, 
com pedestral texturizado, altura 43 cm  R$        109,67   R$                 10.967,00  

4 100 UND Troféu confeccionado em polietileno com douração injetavel, 
com pedestral texturizado, altura 20 cm  R$          65,00   R$                   6.500,00  

5 100 UND Troféu atletismo- masculino e feminino 19 cm de altura.  R$          45,28   R$                   4.528,00  
TOTAL DO LOTE 04  R$                 55.493,00  

            
TOTAL GERAL  R$               315.032,95  

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser 
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes 
remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota 
principal. 

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação 
das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando 
forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas 
de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for 
inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme 
vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 
8.538, de 2015. 

1.5. O prazo de vigência da contratação não ultrapassará o exercício financeiro, 
podendo ser firmados quantos contratos forem necessários, podendo ser 
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 
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1.6. O presente termo de referência foi elaborado com base em pesquisas de preços 
realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de
Condeúba/BA e Setor de Compras junto a empresas do objeto em licitação, 
observando-se também os preços praticados pelas empresas fornecedoras do 
objeto no mercado local. 

1.7. Para fins de estimativa foi feita a média aritmética dos preços pesquisados e 
chegou-se ao VALOR A SER ADMITIDO NA CONTRATAÇÃO, como o valor 
máximo que será aceito pela Administração. 

2. JUSTIFICATIVA:  
2.1. Os materiais destinam-se a reposição de estoque, para atendimento deste Poder 

visando o desempenho das atividades esportivas, recreativas das secretarias e 
órgãos, em especial Secretaria de Educação e Secretaria de Ação Social, com 
maior eficiência e eficácia, dentro do espaço de funcionamento dos órgãos.   

2.2. Além disso, visa atender as competições e os eventos esportivos realizados pelo 
Departamento de Esportes, assim como os treinos oferecidos as crianças e 
adolescentes do Município, e para apoio de atletas do Município que participam 
de competições em outras localidades. Trata-se de uma contratação estratégica 
para atendimento das políticas públicas voltadas à pratica desportiva, recreativa,
uma vez que a mesma realiza vários eventos e ações esportivas no decorrer do 
ano.

2.3. A contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre os licitantes, 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, que garanta a boa 
qualidade dos produtos ofertados a custos mais reduzidos, contribuindo para 
diminuição dos gastos governamentais.  

2.4. Sugere-se a contratação na modalidade de licitação Pregão Eletrônico, 
atendendo assim as necessidades dos órgãos da Administração Municipal. 

2.5. Justifica-se a contratação por meio de Sistema de Registro de Preços pelas 
características dos produtos e por se tratar de contratações frequentes tendo em 
vistas as atividades dos Programas da Administração Pública Municipal, tendo 
em vista as aquisições ter previsões de entregas parceladas e por não ser 
possível definir exatamente o quantitativo a ser demandado. 

2.6. Ressalta-se que a aquisição individualizada onera os valores dos produtos em 
relação à compra em grande escala, em conformidade com os artigos 3º, § 1º, I, 
15, IV e 23, §§ 1º e 2º, todos da Lei 8.666/1993. Portanto, a opção de se licitar 
por itens agrupados (por lote) é devido as características de cada modalidade 
dos produtos e de fornecedores, visto que desta forma, facilitará a participação 
de licitantes neste tipo de licitação, uma vez que conforme as características dos 
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itens agrupados estes possuem a mesma natureza, considerando ainda que há 
um elevado quantitativo de empresas que encontra-se aptas ao pleno 
atendimento ao processo licitatório e que o formato de lotes é mais vantajoso 
para a Administração. 

2.7. A estimativa de quantidades necessárias encontra-se baseada em memória de 
cálculo, levando em conta, especialmente, histórico de consumo, demandas 
reprimidas, expectativas de alteração na demanda futura, estoque atual, 
estatística de consumo médio e a ocorrência de fatos imprevistos e imprevisíveis. 

3. DO OBJETIVO:  
3.1. O presente Termo tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos, normas, 

padrões, diretrizes gerais e outras exigências que possam garantir a fiel 
execução do objeto quando da necessidade de aquisição subsidiando 
tecnicamente a realização de Procedimento licitatório e/ou setor responsável 
pelo recebimento e fiscalização dos bens/consumo a serem adquiridos. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS:
4.1. De acordo com o disposto no parágrafo único, do art. 1º da Lei Federal nº 

10.520, de 2002, os itens relacionados no presente Termo de Referência 
consideram-se bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade 
podem ser definidos objetivamente pelo edital e por especificações usuais no 
mercado. 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
5.1. O prazo de entrega dos produtos é de até 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme 
informações constantes na autorização de compra. 

5.2. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser inferior a 
180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total recomendado pelo 
fabricante. 

5.3. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de requisição a 
ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

5.4. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme praxe 
do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem, 
constar identificação do produto e demais informações exigidas na legislação em 
vigor. 

5.5. A Contratada deverá entregar os produtos já devidamente montados em kit e 
empacotado. 
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5.6. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou 
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria 
Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. As embalagens devem estar 
livres de imperfeições e de danos. 

5.7. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o padrão de 
qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada nos 
cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

5.8. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo (a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta.  

5.9. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 
ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, 
às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

5.10. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 
material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

5.10.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

5.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. São obrigações da Contratante: 

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para 
fins de aceitação e recebimento definitivo; 

6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 
de comissão/servidor especialmente designado, realizando anotações em 
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registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.1.6. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 
os fornecimentos de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus 
Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

6.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.1.8. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.1.9. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos, nas 
condições estabelecidas em contrato. 

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo 
de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado 
da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, 
fabricante, modelo, procedência e prazo de validade; 

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 1990); 

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
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7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovação; 

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

7.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto da presente licitação; 

7.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na 
minuta de contrato ou em legislação específica;  

7.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir 
a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre;  

7.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a 
incidir na execução do contrato.  

7.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo 
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.  

7.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do 
objeto licitado.  

8. DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1. Em situações excepcionais depois da anuência administrativa é permitida a 

subcontratação, em parte do objeto contratado, no entanto cabe a Administração 
definir previamente e expressamente a sua aceitação, obedecendo-se 
disposições do art. 72 da Lei 8.666/93, não excluída a responsabilidade da 
contratada. 

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 
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cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 
contrato. 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e 
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) 
membros, designados pela autoridade competente. 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o 
que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis. 

11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para 
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação 
da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em 
que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 
1993.  
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11.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências neste Edital. 

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, 
por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta 
ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante. 

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

11.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas, observado o disposto na legislação vigente. 

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 
assegurada à contratada a ampla defesa.  

11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação.   

11.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente 
no Sistema de Licitações, salvo por motivo de economicidade, segurança 
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nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

                                                            365

12. DO REAJUSTE 
12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 

para a apresentação das propostas. 

12.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 
um ano, aplicando-se o índice IGPM-FGV exclusivamente para as obrigações 
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última 
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja 
divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 
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memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer.  

12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 
definitivo. 

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o 
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio 
de termo aditivo.  

12.7. O reajuste será realizado por apostilamento ou termo aditivo. 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em garantia 

da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar ao contrato 
inicial no final deste contrato. 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

14.1.5. Cometer fraude fiscal; 

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

14.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

14.2.2. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, 
até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, 
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recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados 
oficialmente; 

14.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

14.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida; 

14.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

14.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente 
descredenciamento pelo prazo de até cinco anos; 

14.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 
administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência. 

14.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

14.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

14.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 
1993, as empresas ou profissionais que: 

14.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

14.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

14.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
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observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Erário Público, ou deduzidos 
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e 
cobrados judicialmente. 

14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pela autoridade competente. 

14.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

14.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

14.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, 
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar 
ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

14.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública ou estrangeira nos termos 
da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa. 

14.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 
com ou sem a participação de agente público.  

14.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Licitações do 
Banco do Brasil. 
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15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
15.1. O custo máximo total estimado da contratação é de R$ 315.032,95 (trezentos e 

quinze mil, trinta e dois reais e noventa e cinco centavos). 

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
16.1. A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para cada 

centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.  

16.2. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos 
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício 
financeiro em curso. 

Condeúba - BA, 11 de março de 2022. 
   

Laécio de Sousa
Chefe do Setor de Compras 
Responsável pelo Termo de Referência 

Aprovo: Silvan Baleeiro de Sousa De acordo:  Weder Spinola Sousa 
Prefeito Municipal Secretário de Educação, Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer 

ANEXO II

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL:

Á: Prefeitura Municipal de Condeúba/BA
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Eletrônico SRP Nº 006/2022

Razão Social:  
CNPJ:  
Inscrição Estadual/Municipal: 
Endereço:  
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Fone/Fax:  
E-mail:  
Representante Legal: 
CPF do Representante Legal: 
RG do Representante Legal: 
Dados bancários: 

LOTE 01  

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO MARCA 
 VALOR   

 UNITÁRIO   TOTAL  

1 30 UND Bola campo S11 8 PRO 4 cm 0% de absorção de 
água, Sintetico, 410-450g, Sem costura 68-69 mm.      R$                              -  

2 200 UND Bola de campo oficial masculina com costura      R$                              -  
3 100 UND Bola de futsal masculina adulta, oficial cm costura      R$                              -  
4 20 UND Bolas de volei oficial, aprovada pela CBV       R$                              -  
5 50 UND Bolas de campo infantil com costura      R$                              -  

TOTAL DO LOTE 01  R$                              -  
  

LOTE 02  

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO MARCA 
 VALOR   

 UNITÁRIO   TOTAL  

1 40 UND 
Jogo completo de uniforme masculino, 
confeccionado em tecidos poliester, contendo 20 
camisas, 20 shorts, 20 pares de meiões. 

     R$                              -  

2 3 UND 
Jogo completo de uniforme para seleção MASTER 
de CONDEÚBA masculina, 100% poliester contendo 
20 camisas, 20 shorts, 20 pares de meiõs. 

     R$                              -  

3 20 UND 

Jogos completos de uniformes para criança entre 8 
a 16 anos masculino,confeccionados em tecidos 
poliester, contendo 20 camisas, 20 shorts, 20 pares 
de meiões 

     R$                              -  

4 40 UND 
Jogos de coletes esportivo para treinamentos, 
liso,tecido 100% poliester, lateral com elastico cm 
12 unidades 

     R$                              -  

5 100 UND 

Conjunto de uniforme completo com camisa, short 
e meião para escolinha de futebol,para criança 
entre 8 A 16 anos, confeccionado em tecido 
poliester 

     R$                              -  

TOTAL DO LOTE 02  R$                              -  
  

LOTE 03 

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO MARCA 
 VALOR   

 UNITÁRIO   TOTAL  

1 20 UND Apitos proficional 40, confeccionado em 
PVC,nmaterial rígido      R$                              -  

2 10 UND Kit cartão para arbitro, cofeccionado em PVC 
(amarelo e vermelho)      R$                              -  

3 10 UND Bomba de encher bola em PVC, acompanha 
mangueira e kit de bico de metal      R$                              -  

4 5 UND Calibrador de bolas digital, emborrachado      R$                              -  
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5 30 UND 

Rede de futebol de campo em fio nylon 4 mm, 
tratamento contra as ações (UV), garantia de alta 
resistência e maior durabilidade ao tempo 
(sol/chuva), tamanho 7,50 m de comprimento x 
2,50 de altura. 

     R$                              -  

6 5 UND Rede oficial de vôlei, em nylon 04 lonas, fio 4 mm      R$                              -  

7 30 UND 
Rede society fio 4mm, polietileno 100% de alta 
qualidade com tratamento UV, medidas 5ml x 2,3 
mc 

     R$                              -  

8 15 UND Rede de futsal em nylon fio 4mm      R$                              -  
9 5 UND Bolsa de primeiros socorros (esporte)      R$                              -  

10 30 UND Cone grande em plástico rigido com 50 cm      R$                              -  
11 50 UND Cone de plástico rígido 23cm      R$                              -  

12 100 UND Disco de plástico, disco de treinamento, 4 cm de 
diâmetro da base 19cm      R$                              -  

13 15 UND Peteca oficial, peteca oficial com amortecedor de 
borracha      R$                              -  

14 10 PAR Luvas de goleiro, luva para futsal palma da mão, 
espuma latex macia. P/M/G      R$                              -  

15 200 UND Chuteiras ( numeração diversificada) material 
sintético 68: 70      R$                              -  

16 5 UND 
Jogo de malha, material ferro, medida 90mm, peso 
500g, 02 pinos, material madeira, medida (AxD) 
20x3,5 cm 

     R$                              -  

TOTAL DO LOTE 03  R$                              -  
  

LOTE 04  

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO MARCA 
 VALOR   

 UNITÁRIO   TOTAL  

1 100 UND Troféu confeccionado em polietileno com douração 
injetavel, com pedestral texturizado, altura 59cm      R$                              -  

2 100 UND Troféu confeccionado em polietileno com douração 
injetavel, com pedestral texturizado, altura 70 cm      R$                              -  

3 100 UND Troféu confeccionado em polietileno com douração 
injetavel, com pedestral texturizado, altura 43 cm      R$                              -  

4 100 UND Troféu confeccionado em polietileno com douração 
injetavel, com pedestral texturizado, altura 20 cm      R$                              -  

5 100 UND Troféu atletismo- masculino e feminino 19 cm de 
altura.      R$                              -  

TOTAL DO LOTE 04  R$                              -  
              

TOTAL GERAL  R$                              -  

Obs.: Esse modelo serve apenas de orientação, devendo o licitante observar o 
constante em edital e acrescentar informações consideradas necessárias. 
A proposta deve estar: Datada, Numerada e Assinada, preços com duas casas 
decimais; 

Declaramos que:
- conhecemos e aceitamos as regras determinadas pela Administração.; 
- forneceremos os materiais com as especificações constantes no edital; 
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- forneceremos os materiais de acordo com as ordens emitidas pela Prefeitura;  
- que estamos cientes da forma do prazo de execução e forma de execução dos 
produtos/serviços ora licitados, e que, o não cumprimento dos mesmos conforme 
previstos no contrato, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 
8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2007. 
- que entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais 
profissionais não figuram empregados da Prefeitura Municipal de Condeúba, e que 
os mesmos estão aptos a participar desta licitação. 
- o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de sua apresentação 
- que o prazo de validade dos preços registrados, que será de 12 (doze) meses. 
- que nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 
despesas e custos, como por exemplo: transporte (fretes), tributos de qualquer 
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto desta licitação. 

___________(BA), ___ de ____________ de 2022.

__________________________ 
Assinatura e carimbo da empresa 

ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2022:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

Pregão Eletrônico nº 006/2022 
Processo Administrativo Nº 055/2022
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada as ressalvas legais (art. 57) em 
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93. 
Vigência: ____/____/_____ a ______/______/_____ 

ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
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ESPORTIVOS, AFINS E UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DESPORTIVAS, RECREATIVAS PROMOVIDAS PELOS ÓRGÃOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL.

Aos ------ dias do mês de ------ do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia, 
situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade 
de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, 
neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, 
brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no 
CPF sob o nº 915.578.285-04 e a empresa __________________, CNPJ nº 
_____________, com sede a Rua ____________, nº ______, Bairro 
_____________, na cidade de ________________, Estado ____________, 
representada pelo (a) SR (A). ____________________, brasileiro (a), maior, 
capaz, (profissão), Documento de Identificação nº ________________ e CPF nº 
________________, residente e domiciliado (a) a Rua ____________, nº ______, 
Bairro _____________, na cidade de ________________, Estado ____________,
nos termos da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 
federal nº 8.883/94, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 14/2017, 
Decreto Federal nº. 7.892/2013 de 23/01/2013, Decreto Federal nº 8.250/2014 e 
das demais normas aplicáveis à espécie e ainda regulamento local, resolvem 
efetuar o registro de preços, conforme decisão alcançada pela ADJUDICAÇÃO e 
HOMOLOGAÇÃO, ambas do Processo Administrativo nº 055/2022, referente ao 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/2022. Os preços registrados 
constam da planilha de preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se 
observar quanto aquisição, as seguintes cláusulas e condições:  

1. DO OBJETO:  
1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços 

para futuras e eventuais contratação de empresa para fornecimento de 
materiais esportivos, afins e uniformes para manutenção das 
atividades desportivas, recreativas promovidas pelos órgãos da 
Prefeitura Municipal, na forma, quantitativo e nas condições estabelecidas 
no Edital e seus Anexos, Termo de Referência, na Proposta de Preços, os 
quais são parte integrante deste instrumento de compromisso, negociação 
por lote e adjudicação por item, os quais permanecerão disponíveis, 
conforme condições exigidas, para execução do objeto registrado sempre 
que demandado na forma do contrato individual e/ou instrumento 
congêneres, nota de empenho, Ordem de Compra, a ser firmado quando do 
chamamento, com base na Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da 
possibilidade de aplicação das ressalvas legais, inclusive as de aplicação 
subsidiária.  
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2. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:  
2.1. A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Secretaria Municipal 

de Educação, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, sob anuência da 
Prefeitura Municipal de Condeúba/BA.  

2.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: Todas 
as Secretarias Municipais. 

3. DA FORMA DE REQUISIÇÃO:  
3.1. Da Requisição: 

3.1.1. A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou 
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento 
equivalente, contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e, 
quando for o caso preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho 
que será emitida a favor do detentor da Ata de Registro de Preços, depois 
de consulta ao órgão gerenciador.  

3.1.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação 
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a 
Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.  

3.1.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos 
estabelecidos no Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do 
Recebimento da OC ou OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo 
mediante anuência da contratante, conforme consta seja o caso.  

3.2. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigida na licitação.  

3.3. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou 
instrumento congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a 
fiscalização será exercida por um representante da contratante, ao qual 
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo 
dando ciência a administração.  

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, 
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e 
no Decreto nº 014, de 2017. 
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4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo 
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, 
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de 
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da 
utilização da ata de registro de preços. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 20% (vinte) por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número 
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno 
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o 
órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da 
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das 
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já 
destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços. 
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4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de 
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

4.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão 
Gerenciador. 

5. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:  
5.1. O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as 

exigências constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência, 
Proposta de Preços e desta Ata de Registro de Preços e com os preços e 
quantitativos registrados no quadro que integra esta Ata de Registro de 
Preços.  

5.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as 
que seguem: 

Item
do
TR

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

X

Especificação Marca 
(se exigida 

no
edital)

Modelo
(se exigido 

no
edital)

UnidadeQuantidade Valor Prazo de
validade

5.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 
consta como anexo a esta Ata. 

6. DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:  
6.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de 

Condeúba/Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e
a(s) Detentora(s), terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura deste instrumento e publicação na forma de extrato parcial no 
DOM.  

6.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze 
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do 
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.  

Ano 11 - 11/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1316 - PÁGINA 127

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



55

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

6.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse 
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o 
caso prossiga na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim 
de evitar brusca interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no 
caso de suspensão justificada de pagamentos conforme dispõe inciso XV 
do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de Registro de Preços poderá ser dada 
força de contrato por conter as cláusulas essenciais exigidas pelo art. 55 da 
Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária. 

6.4. A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos 
dos licitantes vencedor na sequência da classificação do certame, excluído 
o percentual referente à margem de preferência, quando couber e quando o 
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº 
8.666/1993.  

6.5. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro 
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 
Federal nº 8.666 de 1993.  

6.6. A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será 
de 12 meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de 
1.993.  

6.7. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013.  

6.8. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.9. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura 
Municipal de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujos 
os preços foram registrados, facultando-lhe a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado aos beneficiários 
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

7. FORMA DE FORNECIMENTO:  
7.1. O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da 

Ordem de Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho, 
emitido conforme sua necessidade podendo ainda ser firmado Contrato 
Administrativo individual para fornecimento e/ou compra de acordo com a 
legislação vigente. 

8. DO PAGAMENTO:  
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8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 
pelo contratado. 

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993.

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

8.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 1993.  

8.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências neste Edital. 

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

8.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

8.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

8.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 

8.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
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proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente. 

8.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização 
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 
de seus créditos.   

8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação.   

8.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no Sistema de Licitações, salvo por motivo de economicidade, 
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante. 

8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

8.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que 
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga.

Ano 11 - 11/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1316 - PÁGINA 130

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



58

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

9. DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO CONTRATO OU
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES:

9.1. Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão 
gerenciador depois de consultado o respectivo registro. 

9.2. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão 
ser convidadas a firmar contratações mediante autorização da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na 
legislação pertinente.  

9.3. O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio, 
Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será 
formalizada pelo recebimento ou retirada do documento por parte da 
detentora de preços na Ata Geral de Registro.  

9.4. O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do 
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital; 

9.5. Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, 
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em
decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados
e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de
lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as
obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços.

10. DAS PENALIDADES:
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das

penalidades estabelecidas no Edital.

10.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, 
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do 
art. 49, §1º do Decreto nº 003/20. 

10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de 
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 
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contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade.  

10.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no art. 15 do Decreto nº 014/2017, dada a 
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do 
registro do fornecedor. 

11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
11.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA

MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos 
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum 
acordo com os detentores de preços registrados. 

11.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido 
observando todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra 
vinculado. 

11.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever 
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o 
número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial 
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.  

11.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere, 
o Contratante poderá:

11.4.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte;  

11.4.1.1. Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a 
demanda no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado;  

11.4.2. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para 
a Administração. 

11.5. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e 
encaminhá-la, juntamente com o termo de recebimento assinado pela 
direção de cada escola, para a Prefeitura Municipal. 

11.6. O prazo de entrega dos produtos é de até 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme 
informações constantes na autorização de compra. 
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11.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total 
recomendado pelo fabricante. 

11.8. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de 
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer. 

11.9. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme 
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e 
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas 
na legislação em vigor. 

11.10. A Contratada deverá entregar os produtos já devidamente montados em kit 
e empacotado. 

11.11. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria 
Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. As embalagens devem 
estar livres de imperfeições e de danos. 

11.12. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o 
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada 
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

11.13. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo 
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

11.14. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 

11.15. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado.

11.15.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não 
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
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11.16. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

12. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO: 
12.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a 
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do 
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto 
ao(s) fornecedor(es). 

12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) 
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 

12.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade.

12.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

12.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

12.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

12.7.1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

12.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis 
para obtenção da contratação mais vantajosa. 

13. RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses 

adiante descritas: 
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13.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:  

13.1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 
Preços;  

13.1.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de 
Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a 
Administração não aceitar sua justificativa. 

13.1.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente 
do Registro de Preços;  

13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente deste instrumento de registro;  

13.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo 
mercado e a detentora não aceitar sua redução;  

13.1.1.6. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 
participante(s). 

13.1.1.7. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela 
Administração;  

13.1.1.8. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das 
condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.  

13.1.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1.1, 
13.1.1.2, 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.6 e 13.1.1.8 será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

13.2. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 
no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso 
de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 
publicação no DOM, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado 
o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.

13.3. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que 
gerencia o Sistema de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no 
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o 
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recebimento de correspondência e outros documentos, não 
responsabilizando-se a Administração licitadora por informações indevidas. 

13.3.1. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 
estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de 
Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.  

13.3.1.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá 
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à 
Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as 
razões do pedido.  

13.4. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78, 
inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada 
expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

13.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de 
classificação, as demais licitantes classificadas, para assumirem o 
fornecimento dos produtos/serviços da Ata Geral de Registro de Preços, 
desde que por impedimento das vencedoras que detenham preços 
registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os preços 
contratados sejam compatíveis com os de mercado. 

13.6. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da 
ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista 
nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 
7º da Lei nº 10.520, de 2002.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
validade; 

14.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078, de 1990); 
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14.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

14.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

14.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

14.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes 
ao objeto da presente licitação; 

14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;  

14.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; 
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre;  

14.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham 
a incidir na execução do contrato.

14.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo 
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.  

14.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do 
objeto licitado.  

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
15.1 São obrigações da Contratante: 

15.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 

Ano 11 - 11/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1316 - PÁGINA 137

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



65

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

15.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

15.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando 
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

15.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos; 

15.1.6 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do 
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

15.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

15.1.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

15.1.9 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos, 
nas condições estabelecidas em contrato. 

15.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

16. FONTE DE RECURSO 
16.2 A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para 

cada centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.  
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16.2 Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos 
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício 
financeiro em curso. 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
17.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante 

recebimento da nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou 
instrumento equivalente (OC ou OF), decorrente da Ata de Registro de 
Preços. 

17.2 Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a 
utilizar exclusivamente o registro de preço desde que existam preços 
registrados, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, 
cancelá-lo a qualquer momento, julgando não conveniente ou oportuno de 
forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou 
qualquer indenização por parte da Prefeitura.  

17.3 Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93, 
têm caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que 
necessário quando os preços forem considerados incompatíveis com os 
praticados no mercado, de ofício ou por provocação, nesse caso deverá 
haver comprovação formal no processo.  

17.4 A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência 
da Ata Geral de Registro de Preços.  

17.5 O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de 
Preços na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do 
Sistema Registro de Preços, independentemente da forma de fornecimento.  

17.6 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber 
o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, 
considerando-se como efetivamente recebido após juntada do AR, 
independente da alegação do não recebimento.  

17.7 As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as 
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e 
parágrafos do mesmo Diploma Legal.  

17.8 Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição 
assumida conforme definido na sua proposta e aceito pelo (a) pregoeiro (a),
registrado e publicado na imprensa oficial, sem prejuízo de todas as 
disposições previstas na legislação específica, inclusive no Código do 
Consumidor.  
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17.9 Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta 
licitação no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No 
caso de autorização deve haver processo administrativo apartado cujo 
conteúdo contemplará, dentre outros (documento provocação, despacho 
autorização, opinião jurídica, extrato publicação, Liberação, etc.), o Termo 
de Cooperação Técnica Específico para adesões.  

17.10 Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto 
vigente a Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem 
melhoria ou otimização dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir 
sessão específica para repregoar, desde que motive as razões do ato de 
forma claramente justificada e, posteriormente, publique o resultado sob 
forma de extrato na imprensa oficial. 

17.11 É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a 
limitação prevista no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância 
do detentor do preço registrado. Em havendo solicitação deverá ser 
protocolada e autuada em processo administrativo individual submetido ao 
Grupo gerenciador do SRP que informará sobre as quantidades 
disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois de 
autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das 
partes.  

17.12 Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata 
de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que o aderirem.  

17.13 O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o 
limite permitido neste Edital das quantidades registradas em cada item.  

17.14 Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata 
de Registro de Preços na forma do Decreto Municipal nº 014/17.  

17.15 Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de 
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a 
legislação vigente.  

17.16 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro 
de Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA. 

17.17 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 014/2017 e 
demais legislação aplicável.  
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Condeúba - BA, ____ de ___________ de 2022. 

Weder Spinola Sousa 
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Detentora da Ata Geral - Contratante:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE

CONDEÚBA  
Titular Responsável / Registro de Preços  

Instituição Gerenciadora  

Antônio Alves de Souza 
Autoridade Competente 

Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

(EMPRESA) 
CNPJ nº _______________________ 

Representante Legal: 
Detentora da Ata: Contratada

TESTEMUNHAS: 

___________________________   __________________________  
RG:       RG: 

ANEXO IV

MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. _____/2022

Ref. Pregão Eletrônico SRP Nº 006/2022
Processo Administrativo Nº 055/2022
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TERMO DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CONDEÚBA E A
EMPRESA_________________________
__________________

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA, com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva 
Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, neste ato representada por seu Prefeito o SR. 
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 
06876958 05 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04, encontradiço a 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade de 
Condeúba, Estado da Bahia, aqui denominado CONTRATANTE e, do outro lado a 
empresa _______________________, CNPJ nº ________________, empresa 
sediada na Rua ______________, nº ______, Bairro _____________, na cidade 
de ________________, Estado ____________, representada neste ato por seu 
Diretor/sócio/proprietário SR. ________________, brasileiro, maior, capaz, 
Identidade nº ______________ e CPF nº _______________, residente e 
domiciliado na Rua ______________, nº ______, Bairro _____________, na 
cidade de ________________, Estado ____________, simplesmente neste termo 
denominada CONTRATADA, contratam com fundamento no Pregão Eletrônico 
SRP nº 006/2022 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, AFINS E UNIFORMES PARA 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS 
PROMOVIDAS PELOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, O SEGUINTE.  

A Empresa ------------, com sede no endereço supra, por seu titular (ou 
representante) no fim assinado, compromete-se:  

Pelo instrumento particular individual mantido entre a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONDEÚBA e a empresa acima definidos e qualificados, por seus respectivos 
representantes legais, infra timbrados, ajustam e contratam o integral cumprimento 
das cláusulas e condições descritas neste instrumento individual que integra todas 
as disposições do Edital cujo objeto é a contratação de empresa para 
fornecimento de materiais esportivos, afins e uniformes para manutenção das 
atividades desportivas, recreativas promovidas pelos órgãos da Prefeitura 
Municipal.

Este Termo de Contrato Administrativo encontra-se vinculado ao Processo 
Administrativo nº 055/2022. 
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I – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 
1.1. Este contrato individual encontra-se vinculado às determinações da Lei nº 

10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como a todas 
as determinações contidas no Instrumento exordial, como lei interna da 
licitação, realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 006/2022,
examinado conforme preceitua LLC (parágrafo único do art. 38 da Lei 
8.666/93) observando precipuamente às cláusulas descritas no art. 55 da 
mesma lei, em aplicação subsidiária.  

II – CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. A empresa se compromete expressamente a prestar o fornecimento 

parcelado a Contratante, de materiais esportivos, afins e uniformes para 
manutenção das atividades desportivas, recreativas promovidas pelos 
órgãos da Prefeitura Municipal, o qual será fornecido nas condições e forma 
previstas na homologação publicada no DOM Nº ______ de 
______/______/2022, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 006/2022, PA 
nº 055/2022, cujo teor encontra-se recepcionado por este instrumento como 
se nele transcrito. 

III – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 
3.1. A CONTRATADA executará o objeto deste contrato, nos moldes e 

condições de sua proposta e negociação processada em Sessão Pública, 
ficando para tanto ajustado o valor irreajustável de R$ _________ (...), 
referente ao (s) lote (s) ______, com base em preços praticados na área de 
atuação, devendo o pagamento ser efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, contados da entrega da fatura no protocolo geral da 
Contratante, depois de ser devidamente atestada pelo setor competente de 
Fiscalização da Prefeitura, documentos esses que serão processados e 
pagos segundo a legislação vigente, nas condições dispostas no edital e 
neste termo, não permitido qualquer acréscimo além do que fora ali 
previsto, exceto quando por força de revisão devidamente justificada e 
comprovada. 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou 
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.  

3.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada e o pagamento 
ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.  
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3.5. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar 
qualquer ônus adicional para a Contratante, nem deverá haver prejuízo da 
prestação do fornecimento pela Contratada.  

3.6. Os pagamentos relativos ao presente contrato só serão pagos em nome da 
empresa qualificada no preâmbulo deste Instrumento como Contratada, não 
sendo admitida a emissão de faturas em nome de filiais ou de terceiros. 

3.7. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 
pelo contratado. 

3.7.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993.

3.8. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

3.9. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 1993.  

3.9.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas neste Edital. 

3.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

3.12. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  
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3.13. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 

3.14. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente. 

3.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização 
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 
de seus créditos.   

3.16. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

3.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação.   

3.17.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no Sistema de Licitações, salvo por motivo de economicidade, 
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante. 

3.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

3.18.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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3.19. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito de 
reajustamento de preços ou atualização monetária.  

IV – CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO OBJETO E ACEITAÇÃO:  
4.1. O prazo de entrega dos produtos é de até 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme 
informações constantes na autorização de compra. 

4.2. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total 
recomendado pelo fabricante. 

4.3. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de 
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer. 

4.4. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme 
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e 
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas 
na legislação em vigor. 

4.5. A Contratada deverá entregar os produtos já devidamente montados em kit 
e empacotado. 

4.6. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente ou semanalmente, 
conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer. As embalagens devem estar livres de 
imperfeições e de danos. 

4.7. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o 
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada 
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

4.8. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, 
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

4.9. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 
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4.10. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

4.11. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

4.12. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

V – CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 
5.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

5.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e 
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 
(três) membros, designados pela autoridade competente. 

5.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 
70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 

VI - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 
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anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
validade;

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078, de 1990);

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;

6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

6.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes 
ao objeto da presente licitação;

6.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 
ou na minuta de contrato ou em legislação específica; 

6.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; 

6.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

6.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, 
cumprindo rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista. 

6.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação 
do objeto licitado. 
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VII - CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
7.1. São obrigações da Contratante: 

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando 
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos; 

7.1.6. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do 
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

7.1.8. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.9. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos, 
nas condições estabelecidas em contrato. 

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
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terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

VIII - CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA POR INADIMPLEMENTO DA 
CONDIÇÃO: 

8.1. Por descumprimento dos termos deste contrato, o qual inclui as cláusulas 
editalícias, a Contratada pagará a Contratante, sem prejuízo de aplicação 
das demais penalidades previstas no Edital: 

8.1.1. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste 
Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 
empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicados oficialmente; 

8.1.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
no caso de inexecução total do objeto;  

8.2. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido 
para o adimplemento da condição, podendo ser compensada com qualquer 
pagamento que lhe seja devido, devendo os saldos, em havendo, serem 
creditados em conta da Contratada. Caso contrário cabe a Contratada 
restituir os valores relativos as potenciais diferenças.  

8.3. Transcorrido o prazo de 02 dias úteis estabelecido para entrega do objeto 
poderá a Contratante cancelar a autorização de compra ou instrumento 
congênere, sem prejuízo do direito de cobrança da multa devida e demais 
sanções aplicáveis, previstas na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das demais 
prerrogativas legais.  

IX - CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE ADIMPLEMENTO E QUITAÇÃO: 
9.1. O preço ajustado na cláusula terceira será pago pela CONTRATANTE a 

CONTRATADA do seguinte modo: 

9.1.1. Após adimplemento da condição com a devida entrega do objeto, conforme 
estabelecido no edital, dando-lhe atestado de quitação pelo recebimento, 
podendo a quitação ser parcelada conforme entrega de cada parcela 
ajustada.  

9.1.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que 
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

                                                            365

X - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 
10.1. A CONTRATANTE reveste-se do direito de proceder qualquer tipo de 

reclamação quanto o cumprimento do objeto de acordo com o que foi 
definido no edital, podendo rejeitar a fatura, no todo ou em parte, caso 
apresente incompatibilidade com o que demandado, cabendo a 
CONTRATADA toda responsabilidade sobre as ocorrências, a qual será 
atribuída os ônus decorrentes. 

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 
11.1. A Prefeitura Municipal de Condeúba reveste-se do direito de só aceitar o 

objeto que estiverem de acordo com as especificações e/ou exigências 
descritas no edital, depois de terem sido considerados em perfeito estado e 
ordem pelo setor de fiscalização da Secretaria de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, além do que o objeto contratado deve apresentar claras 
condições de aceitabilidade, devendo ser rejeitado, no todo ou em parte, 
caso apresente incompatibilidades técnicas aparente ou não ou mesmo 
imperfeições, desde que comprovadas por laudos emitidos pela equipe ou 
pessoa designada para fiscalização, cabendo ao contratado, substituição 
de todo objeto condenado e imediata reposição, atribuindo-lhes todos os 
ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto aos prazos e despesas 
inerentes do problema. 

11.2. O contrato considerar-se-á adimplido quando do recebimento definitivo do 
objeto pela Prefeitura/Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer, mediante termo circunstanciado ou recibo, conforme o caso.  

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
COMO SUPORTE DA DESPESA E DOS ESTÁGIOS DA LEI Nº 4.320/64: 
12.1. O crédito pelo qual correrá a despesa origina-se das seguintes dotações 

orçamentárias: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 031001- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, ESPORTE E LAZER; PROJETO/ATIVIDADE: 2.027- 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2.127- 
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MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LAZER; ELEMENTO DE DESPESA: 
33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 

12.2. Os pagamentos serão efetuados obedecendo rigorosamente os estágios 
indicados no art. 63 da Lei nº 4.320/64. 

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DA 
POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO EM PARTE: 
13.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em 

garantia da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar 
ao contrato inicial no final deste contrato. 

13.2. Em situações excepcionais depois da anuência administrativa é permitida a 
subcontratação, em parte do objeto contratado, no entanto cabe a 
Administração definir previamente e expressamente a sua aceitação, 
obedecendo-se disposições do art. 72 da Lei 8.666/93, não excluída a 
responsabilidade da contratada.  

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
14.1. Para os casos de inexecução total ou parcial previstos no art. 77 da Lei das 

Licitações e Contratos, bem como os motivos descritos no art. 78 da 
mesma lei, poderão ser aplicados automaticamente, desde que motivos 
justos assegurem a sua aplicação, facultada, na ausência de normas na Lei 
10.520/02, uso subsidiário das diretrizes da Lei 8.666/93. 

XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES 
HABILITATÓRIAS, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO INICIAL. 
15.1. Encontram-se as partes estritamente vinculadas a licitação e ao processo 

administrativo que contém o procedimento, bem com a legislação vigente 
aplicável e, ainda, na obrigação de manter durante todo o contrato a 
compatibilidade das obrigações assumidas nas condições iniciais previstas 
no instrumento exordial, sem prejuízo da manutenção das condições 
habilitatórias no decorrer de toda execução, assegurada a manutenção da 
qualidade dos serviços/produtos. 

XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DIREITOS DOS CONTRATANTES:
16.1. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE:

16.1.1. Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos 
enumerados nos incisos I e II e alíneas do artigo 65, da Lei 8.666/93. 

16.1.2. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os 
encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por 
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aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei 
8.666/93. 

16.1.3. Exigir o cumprimento fiel do contrato pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93. 

16.1.4. Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da execução 
dos serviços. 

16.1.5. Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art.77 da Lei 
8.666/93. 

16.1.6. Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
(art. 71 "caput" da Lei 8.666/93).  

16.1.7. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos 
estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização. 

16.1.8. A Administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou 
fornecimento executado em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 
8.666/93. 

16.1.9. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com 
as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Art. 77 
da Lei 8.666/93.

16.1.10. O descumprimento total ou parcial das cláusulas descritas neste 
contrato, implicará nas consequências previstas no Art. 78 e incisos da Lei. 
8.666/93. 

16.2. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA:
16.2.1. Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da 

Lei 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos 
prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 
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16.2.2. Devolução de garantia se for o caso; 

16.2.3. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 
rescisão; 

16.2.4. Pagamento do custo da desmobilização. 

16.2.5. Rescindir o contrato, em caso de supressão, por parte da 
Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do 
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 
8.666/93. 

16.2.6. Suspender o contrato, em caso de atraso de pagamento superior a 
noventa dias, até que seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 
8.666/93. 

16.2.7. Direito a prorrogação do contrato, ocorrendo impedimento, 
paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, § 5º, da Lei 8.666/93. 

16.2.8. Direito a indenização no caso de nulidade do contrato, se este 
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros 
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, 
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59, § único, 
da Lei 8.666/93. 

XVII - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
17.1. O prazo de vigência do presente contrato será da sua assinatura até ____ 

de __________ de 20__ ou até entrega total dos produtos/serviços, 
podendo ser prorrogado na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

XVIII - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SANÇÕES E PENALIDADE PELO 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL:
18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

18.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2. Apresentar documentação falsa; 

18.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

Ano 11 - 11/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1316 - PÁGINA 154

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



82

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

18.1.5. Não mantiver a proposta; 

18.1.6. Cometer fraude fiscal; 

18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 
mesmo após o encerramento da fase de lances. 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil 
e criminal, às seguintes sanções:  

18.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que 
não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

18.3.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera 
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

18.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e 
descredenciamento no Sistema do Banco do Brasil S/A, pelo prazo de até 
cinco anos; 

18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

18.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 

18.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
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investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –
PAR.  

18.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa.  

18.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 
danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato 
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 
público.  

18.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

18.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

18.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema do Banco do 
Brasil S/A. 

18.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
no Termo de Referência. 

XIX - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO/DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO   
19.1. Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, o 

presente contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 
80 da mesma Lei. 

19.1.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

19.1.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 
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19.1.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos e prazos; 

19.1.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a 
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do 
fornecimento, nos prazos estipulados; 

19.1.1.4. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

19.1.1.5. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração; 

19.1.1.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

19.1.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de 
seus superiores; 

19.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na 
forma do § 1o do art. 67 desta Lei; 

19.1.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

19.1.1.10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

19.1.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que prejudique a execução do contrato; 

19.1.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato; 

19.1.1.13. A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou 
compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 
permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

19.1.1.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, 
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente 
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

19.1.1.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas 
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação; 

19.1.1.16. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto 
para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, 
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 

19.1.1.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

19.1.1.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis.  

19.2. A inexecução total ou parcial do contrato, prevista no art. 77 do referido 
diploma legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências 
contratuais: 

19.2.1. Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;  

19.2.2. Execução da garantia contratual, se houver;  

19.2.3. Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos 
prejuízos causados à Administração.  

   
XX - CLÁUSULA VIGÉSIMA – VEDAÇÕES 
20.1. É vedado à CONTRATADA:  

20.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 
operação financeira; 

20.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

XXI - CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
21.1. Para qualquer ação decorrente deste contrato, elegem as partes 

contratantes, de comum acordo, o foro da cidade de Condeúba/BA, 
independentemente de outro por mais privilegiado que seja. E por estarem 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

assim justos e contratados, assinam este contrato individual em 03 (três) 
vias, perante as testemunhas abaixo que a tudo assistiram. 

Condeúba/BA, em __/___/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80

Silvan Baleeiro de Sousa
Contratante 

EMPRESA 
CNPJ nº  

Representante Legal 
Contratada

Testemunhas:  ____________________________ 
    Nome /Identidade 
    

____________________________  
    Nome /Identidade 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº ____ /2022

EM: ___/___/2022

NÚMERO DA REQUISIÇÃO: 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2022 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2022 

I - DADOS DO(A) AUTORIZADO(A): 
RAZÃO SOCIAL/NOME:  
CNPJ/CPF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
ENDEREÇO:  
CEP:  
CIDADE:  
UF:  
FONE: ( )
FAX: (       )
E-MAIL:  

II – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 031001- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, ESPORTE E LAZER; PROJETO/ATIVIDADE: 2.027- MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2.127- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 
LAZER; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 

III – DO OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de materiais esportivos, afins e 
uniformes para manutenção das atividades desportivas, recreativas 
promovidas pelos órgãos da Prefeitura Municipal. 

IV – DO VALOR DA DESPESA (R$):  
R$  

V – DA FORMA DE PAGAMENTO (APÓS ADIMPLEMENTO DA CONDIÇÃO):  
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o faturamento. 

VI – DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/AQUISIÇÃO: 
A aquisição será realizada conforme estabelecido no Procedimento Licitatório 
correspondente ao objeto solicitado (Pregão Eletrônico nº 006/2022).

VII – DA AUTORIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FORNECIMENTO DO 
OBJETO: 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

AUTORIZAMOS A AQUISIÇÃO NA NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADA COM 
FUNDAMENTO LEGAL NO EDITAL DO (OBJETO SUPRA CITADO), POR ESTE 
INSTRUMENTO, AUTORIZADO, A QUAL PASSA INTEGRAR ESTE TERMO 
COMO SE NELE ESTIVESSE TRANSCRITA, COM FORÇA DE DOCUMENTO 
CONTRATUAL.  

Condeúba/BA, ____/____/____  

_____________________________________  
Autoridade Requisitante  

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA E RECIBO DA EMPRESA 
VENCEDORA(FORNECEDOR): 

Recebemos a 1ª. Via desta OC/OF, em _______/_______/_______, estando de 
acordo:  

Com as condições assumidas no contrato para o objeto supra, bem como com as 
disposições contidas no Processo Administrativo que a originou e a vinculou.  

_________________________________  
Representante Legal Empresa  
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

ANEXO V

Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação

Ref. Pregão Eletrônico SRP Nº 006/2022
Processo Administrativo Nº 055/2022

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO

_________________________________________________________________ 
inscrito no CNPJ n° 
___________________________________________________, por intermédio de 
seu representante legal o (a) Sr. 
______________________________________________________)___________
_______________ _____________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 
___________________________ e do CPF n° ____________________, 
DECLARA, por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do 
previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, 
publicada no DOU de 18 de julho de 2002, DECLARA expressamente que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.  

Local e data, _____ de __________________________________de __________  

________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA 
LICITAR 

Pregão Eletrônico SRP nº 006/2022 
Processo Administrativo Nº 055/2022

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA LICITAR 

Declaramos, sob as penas da Lei que esta proponente não incorre em qualquer 
dos seguintes impedimentos:  

a) Não está declarada inidônea por ato do Poder Público;

b) Não está impedida de transacionar com a Administração Pública ou com
qualquer das suas entidades de administração indireta.

Nos termos do artigo 5º, inciso XIII da Lei nº 8.666/93, comprometemo-nos a 
informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e da 
qualificação exigidas pelo Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 006/2022.

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal 

Observações:  1) emitir em papel que identifique a licitante.
2) Declaração a ser emitida pela licitante.
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CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

ANEXO VII 

Modelo de Declaração que não emprega Menor

Ref. Pregão Eletrônico SRP Nº 006/2022
Processo Administrativo Nº 055/2022

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR  

_________________________________________________________________ 
inscrito no CNPJ n° 
___________________________________________________, por intermédio de 
seu representante legal o (a) Sr. 
______________________________________________________)___________
_______________ _____________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 
___________________________ e do CPF n° ____________________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor a 
partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (  ) (Observação: em caso 
afirmativo, assinalar a ressalva acima).  

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

ANEXO VIII

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (Lei Complementar nº 123/2006).

(MODELO)

NOME DA EMPRESA_________________, CNPJ n°______________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)____________portador da 
Carteira de Identidade n°________, CPF n°________, sediada _______(Endereço 
Completo)____, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão 
Eletrônico SRP nº 006/2022, seja dado o tratamento diferenciado concedido a 
essas empresas com base na Lei Complementar nº. 123/2006.  

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos 
incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.  

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA emitida pela Junta Comercial para comprovação da 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal  

RG:  
CPF:  

CNPJ/MF da empresa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
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CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2022

(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante 
denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico SRP 
nº 006/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi
elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da
(identificação da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação
da licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação
da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação
da licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da
abertura oficial das propostas; e,
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la”.

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal  

RG:  
CPF:  

CNPJ/MF da empresa 
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUAJERU Data  : 04/03/2022

. Hora  : 11:43:38

Fevereiro/2022-0 Página: 1 de 1

--------------------------------------------------------------------------------

Fonte Recurso : 012 EDUCAÇÃO BASICA- SECRETARIA

--------------------------------------------------------------------------------

Servidor                                 Grupo 01        Nome do Cargo                  Nome da Divisao                          Vencimentos 

--------------------------------------------------------------------------------

FATIMA VIANA DE SOUZA                    EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      4.000,00

--------------------------------------------------------------------------------

Total de Vencimentos    : 4.000,00

( Total de Servidores 00001 )

--------------------------------------------------------------------------------

Impresso em: 04/03/2022 as 11:43:39 . By Copam - GePeTo 3.8.1.0
Usuário: 035 - UIGO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUAJERU Data  : 04/03/2022

. Hora  : 11:42:25

Fevereiro/2022-0 Página: 1 de 3

--------------------------------------------------------------------------------

Fonte Recurso : 006 EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSORES

--------------------------------------------------------------------------------

Servidor                                 Grupo 01        Nome do Cargo                  Nome da Divisao                          Vencimentos 

--------------------------------------------------------------------------------

ADELITO PEREIRA LEITE                    EFETIVO         PROFESSOR (A)                  DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      2.884,23

ADILAINE APARECIDA DUTRA SILVA EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      2.711,17

AIDIL PEREIRA AZEREDO COSTA CONTRATADO      PROFESSOR (A) ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    1.922,81

AILTON CAITANO RIBEIRO EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       2.667,92

ALESSANDRA DA SILVA COUTINHO EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       3.301,95

ANA LUCIA CANGUSSU GOMES CONTRATADO      PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.922,81

ANA LUCIA CANGUSSU GOMES EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       2.903,45

ANA PAULA DUARTE RIBEIRO EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       5.614,63

ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS CONTRATADO      PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         1.030,08

ANA PAULA ROCHA ANDRADE EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       2.499,66

ANDREIA DIAS MIRANDA EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       3.700,00

ANDREIA SOARES COUTINHO EFETIVO         PROFESSOR (A) DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      3.134,19

ANTONIO APARECIDO PEREIRA BENTO          EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      2.843,36

ANTONIO CARLOS VIANA CONTRATADO      PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS      1.922,81

ANTONIO CARLOS VIANA EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS      2.922,68

ANTONIO MARCOS DE LIMA CONTRATADO      PROFESSOR (A) DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      1.922,82

ANTONIO MARCOS DE LIMA EFETIVO         PROFESSOR (A) DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      2.826,54

AUREA ROSA CANGUSSU RIBEIRO EFETIVO         PROFESSOR (A) DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      5.422,34

BRUNA ANDRADE RIBEIRO CONTRATADO      PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      1.922,81

BRUNA LETICIA LIMA ROCHA CONTRATADO      PROFESSOR (A) DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      1.922,82

CARLA INGRED SOUZA SILVA BRITO COMISSIONADO    COORDENADOR (A) PEDAGOGICA     COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       2.886,24

CARLITO VIANA RIBEIRO CONTRATADO      PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         1.922,81

CARLITO VIANA RIBEIRO EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         2.922,67

CARMECI DA GLORIA AZEREDO ALVES          EFETIVO         PROFESSOR (A) DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      2.711,17

CAROLAINE RIBEIRO PEREIRA CONTRATADO      PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS      1.922,81

CELI DE SOUZA ROCHA CONTRATADO      PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      1.922,81

CELIA BENTA DA CRUZ EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE      3.345,70

CLEONICE DA SILVA COUTINHO EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA      5.614,63

COSMIANA RIBEIRO NEVES SOUZA CONTRATADO      PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      1.922,81

CUSTODIA MOREIRA SANTOS EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      2.797,70

DAIANE RIBEIRO TELES HOFFMANN EFETIVO         COORDENADOR(A)  PEDAGOGICO     DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      1.876,05

DEBORA RIBEIRO OLIVEIRA SOUZA CONTRATADO      PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         1.922,81

DIRCEU MARTINS DE SOUZA EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       2.628,85

DORACI CARLOS BRITO BORGES EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       3.095,73

DULCILENE DE SOUZA ANDRADE CANGUCU       EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       3.018,82

EDILENE COUTINHO DOS SANTOS BOMFIM       EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         2.797,70

EDIVANDA DA SILVA CANGUSSU BRITO         EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       2.941,90

ELI ORMUNDO DA SILVA EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         3.095,73

ELIANA APARECIDA DE ALMEIDA CANGUSSU     EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       2.807,32

ELIANA ROSA VIANA EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         3.150,00

ELIETE VIANA COUTINHO EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       2.691,93

EMILIANA CANGUSSU BARBOSA SILVA          EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       2.977,96

ENI BRITO PRATES PORTO EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       3.030,83

ESTELINA DA ROCHA COUTINHO EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         3.422,61

ESTHER DE PAULA RIBEIRO DA SILVA         CONTRATADO      PROFESSOR (A) DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      1.922,82

EVANDRO DA CRUZ GUEDES EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA      5.845,37

EVANIA ROCHA RIBEIRO EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS      2.886,24

EVERALDO RIBEIRO DE SOUZA EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA      2.211,23

FIDELIS RIBEIRO DE SOUZA EFETIVO         PROFESSOR (A) DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      2.211,24

GABRIELA DA SILVA ANDRADE CONTRATADO      PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      1.922,81

GABRIELA REIS AGUIAR LIMA EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE      3.018,81

GILENE MARIA DE AGUIAR EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS      2.730,40
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GILMAR DA SILVA CANGUSSU EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       2.903,45

GIVANILDO DOS SANTOS DIAS EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      3.053,15

GLORIA ALVES DE AGUIAR GUEDES EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       5.383,89

GRASIELA OLIVEIRA BRITO CONTRATADO      PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      1.952,85

ISRAEL SEPULVIDA DA SILVA EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      2.509,28

IVANILDE APARECIDA ROCHA MEIRA CONTRATADO      PROFESSOR (A) ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    1.922,81

IZABEL SOUZA NUNES BRITO EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       2.977,96

JARLENE CALDEIRA ROCHA SANTOS EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      2.711,17

JESUINO APARECIDO ANDRADE EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       3.038,05

JESUS APARECIDO RIBEIRO EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         2.691,94

JOELMA VIANA DE SOUZA COMISSIONADO    COORDENADOR (A) PEDAGOGICA     DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      2.886,24

JOSE DE ARIMATEIA SEPULVIDA DA SILVA     EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       2.826,54

JURANDIR LUZ DOS SANTOS EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       3.018,82

LUCIENE SOARES RODRIGUES MARTINS         EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       6.296,94

MACILANDRIA LEAL CANGUSSU EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       3.626,88

MARIA ALVES CANGUSSU BRITO EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       2.879,41

MARIA APARECIDA MARTINS ROCHA EFETIVO         AGENTE ADMINISTRATIVO          ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         2.886,24

MARIA DO CARMO ALVES DE SOUZA CONTRATADO      PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         1.922,82

MARIA ELIETE CASTRO NERI EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       4.999,32

MARIA LIGIA CASTRO NERI EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         2.999,59

MARIA NICE COUTINHO BRITO EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       5.845,37

MARIA SELMA SOUZA BRITO PEREIRA          EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       3.018,82

MARILEIDE CASTRO NERI RIBEIRO EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       5.403,11

MARINEIDE GARCIA FARIAS EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       2.826,54

MARLENE RIBEIRO ROCHA EFETIVO         AGENTE ADMINISTRATIVO          ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       3.700,00

MARLI APARECIDA FERNANDES DE BRITO BRAND EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         2.999,59

MARLI RIBEIRO PORTO COUTINHO EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       2.903,45

MARLUCIA MEIRA BRITO NUNES EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       5.806,91

MARTA MARIA MARQUES PEREIRA EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         3.230,33

MATHEUS CARDOSO DA SILVA CONTRATADO      PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      1.922,81

MAURIZA NASCIMENTO CARLOS SANTOS         EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       3.035,64

MIGUEL JOSE DE SOUZA FILHO EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       5.806,91

NATALI AZEREDO ROCHA BRITO EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       2.994,78

NEUZA RODRIGUES DE JESUS FERNANDES       EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         2.788,08

NEUZELIA DE SOUZA BRITO EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       2.922,68

OSMAR TEIXEIRA DOS SANTOS EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         2.403,52

REGINALDO RIBEIRO OLIVEIRA EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      2.826,54

RENATA FERNANDA DE SOUSA SANTOS ALVES    EFETIVO         SECRETARIO (A) DE ESCOLA       COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       3.000,00

RICARDO COUTINHO GUIMARAES CONTRATADO      PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         1.922,81

RICARDO COUTINHO GUIMARAES EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         2.903,45

RITA NEREIDE DE OLIVEIRA EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       2.691,94

ROSIMEIRE GONCALVES DIAS EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       5.441,56

SAULO RANGEL FARIAS SOARES EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         2.595,80

SELMA AZEREDO ROCHA EFETIVO         PROFESSOR (A) DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      5.883,82

SILVANIA DE SOUZA BRITO SANTOS EFETIVO         PROFESSOR (A) DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      6.499,13

SILVANIA RIBEIRO LIMA SOUZA EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE      6.076,11

SILVINA MICHELINE SEPULVIDA SILVA CAIRES EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA      5.653,08

SONIA AZEREDO ALVES NUNES EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA      2.807,31

SUELI AZEREDO COUTINHO COELHO EFETIVO         PROFESSOR (A) COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA      5.422,34

SUSANA PEREIRA DE SOUZA COUTINHO         COMISSIONADO    DIRETOR DE ESCOLA ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      3.150,00

TANIA DIAS DA CRUZ EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE      3.114,96

TEREZINHA SOUZA DA SILVA SANTOS          EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE      3.000,00
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VANDERLEI NOVAIS ROCHA EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS                 5.422,34

VANUZA RIBEIRO DE ANDRADE EFETIVO         PROFESSOR (A) DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      3.057,28

VILMA DIAS GONCALVES EFETIVO         PROFESSOR (A) DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      3.620,17

VILMA SILVA RIBEIRO COUTINHO EFETIVO         PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       2.509,28

WANDRAS ROCHA SANTOS CONTRATADO      PROFESSOR (A) ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         1.922,81

--------------------------------------------------------------------------------

Total de Vencimentos    : 346.792,21

( Total de Servidores 00109 )
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 MARIA DA SOLEDADE SOARES EFETIVO         ATENDENTE DE FARMACIA          UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BANANEIRA PSF      1.212,00

ABILIO FIGUEIREDO BITENCOURT CONTRATADO      GUARDA MUNICIPAL ACADEMIA DE SAUDE      1.212,00

ADALBERTO DIAS DO PRADO EFETIVO         MOTORISTA BASE DO SAMU      1.918,36

ADRIANA MARIA DE ANDRADE CONTRATADO      RECEPCIONISTA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     1.212,00

ADRIANA MEIRA LIMA CONTRATADO      ENFERMEIRO (A)                 DIV.GABINETE SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE      2.800,00

AGNALDO DE SOUZA EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UBS ALIPIO SERGIO CARLOS GARCIA             1.733,00

ALANA SOUZA LOPES E SOUZA CONTRATADO      AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    DIV.GABINETE SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE      1.212,00

ALINE RODRIGUES DE ANDRADE CONTRATADO      TECNICO EM ENFERMAGEM          CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.634,40

ALOISA MARIA DE JESUS EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     1.733,00

ANA CAROLINA RIBEIRO COUTINHO CONTRATADO      AGENTE DE EDEMIAS              DIV.AGENTES EDEMIAS      1.212,00

ANA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     1.733,00

ANA PAULA AZEVEDO DOS SANTOS CONTRATADO      AUXILIAR DE SAUDE BUCAL        UBS ALIPIO SERGIO CARLOS GARCIA             1.212,00

ANTONIA FRANCICLEIA GONCALVES EFETIVO         AUXILIAR DE SAUDE BUCAL        UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CAMPO FRIO PSF     1.212,00

ANTONIO ALVES NEVES EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CAMPO FRIO PSF     1.733,00

ANTONIO MARCOS SILVA NOVAIS CONTRATADO      ENFERMEIRO (A)                 CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          2.800,00

APARECIDA OLIVEIRA ROCHA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.504,40

APARECIDA RODRIGUES DE NOVAIS EFETIVO         TECNICO EM ENFERMAGEM          CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.454,40

ARIANE VIEIRA FARIAS COMISSIONADO    COORD DA VIGIL EPIDEMIOLOGICA  DIV.GABINETE SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE      2.600,00

ARTUR DE LIMA PRATES CONTRATADO      VISITADOR (A) SANITARIO        DIV.AG.COMUNIT.SAUDE COMB.EDEMIAS           1.454,40

AUGUSTA ADNA SOUZA COUTINHO CONTRATADO      FISIOTERAPEUTA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DA CANCELA PSF     2.000,00

BEATRIZ MEIRA RIBEIRO GONCALVES          COMISSIONADO    COORD DA USF UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BANANEIRA PSF      2.600,00

BRUNA MEIRA XAVIER DE BRITO CONTRATADO      AUXILIAR DE LABORATORIO        LABORATORIO MUNICIPAL      1.212,00

CARLA PRATES PORTO CONTRATADO      NUTRICIONISTA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     2.000,00

CARLOS ELI LOPES SEPULVIDA CONTRATADO      GUARDA MUNICIPAL CASA DE APOIO      1.212,00

CELINA ROCHA MAGALHAES EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.454,40

CELIO ROBERTO XAVIER DE BRITO EFETIVO         AJUDANTE DE PEDREIRO           DIV.GABINETE SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE      1.300,00

CLAUDIO AGUIAR RIBEIRO EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.878,60

CLEBER BARROS SANTOS CONTRATADO      TECNICO EM CONSULT ODONTOLOGIC UBS ALIPIO SERGIO CARLOS GARCIA             1.212,00

CLEIDE ROCHA DUARTE OLIVEIRA EFETIVO         FAXINEIRA CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.454,40

DAIANA SANTOS ALVES CONTRATADO      TECNICO EM ENFERMAGEM          UBS ALIPIO SERGIO CARLOS GARCIA             1.754,40

DAIANE MEIRA LIMA EFETIVO         COORD UNID SAUDE FAM CAMP FRIO UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     2.600,00

DANIEL AGUIAR ROCHA CONTRATADO      AGENTE DE EDEMIAS              DIV.AGENTES EDEMIAS      1.212,00

DANIELA COUTINHO MIRANDA CONTRATADO      FISIOTERAPEUTA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     2.000,00

DEBORA MAGALLI DE SOUZA NOVAIS CONTRATADO      ODONTOLOGO (A) UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     2.600,00

DEBORA SANTANA COUTINHO VIANA EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CAMPO FRIO PSF     1.733,00

DEUSIENE RODRIGUES LIMA EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        UBS ALIPIO SERGIO CARLOS GARCIA             1.454,40

DIONISIA DO CARMO SOARES CONTRATADO      AUX. DE SERVICOS GERAIS        CASA DE APOIO      1.292,80

DIONIZIO RIBEIRO NIZA EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.757,40

DOGLAS APARECIDO GOMES ROCHA EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.733,00

DOUGLAS AZEREDO PORTO CONTRATADO      FARMACEUTICO (A)               FARMACIA BASICA      3.100,00

DULCIMEIRE SOUZA SEPULVIDA COMISSIONADO    COORDENADOR(A) CENTRO DE SAUDE CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          2.800,00

EDICARLOS SOUZA COSTA EFETIVO         MOTORISTA                      DIV.GABINETE SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE      1.858,36

EDIGAR DIAS DO PRADO EFETIVO         MOTORISTA BASE DO SAMU      1.779,40

EDILSON JOSE SANTANA DO NASCIMENTO       CONTRATADO      MOTORISTA CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.774,40

EDINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.554,40

EDINEIA MARTINS COUTINHO EFETIVO         TECNICO EM ENFERMAGEM          BASE DO SAMU      1.694,40

EDNA MARTINS COUTINHO EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    UBS ALIPIO SERGIO CARLOS GARCIA             1.212,00

EDNA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SILVEIRA     CONTRATADO      AUX. DE SERVICOS GERAIS        CASA DE APOIO      1.292,80

EDNALVA BRITO ROCHA PRATES EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.733,00

ELDICIO RODRIGUES FERREIRA EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BANANEIRA PSF      1.733,00

ELDINAIDE DUTRA PRATES EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.858,36

ELIANA ALVES XAVIER COMISSIONADO    COORD DA USF UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BANANEIRA PSF      2.600,00

ELIANDRO SOUZA DIAS CONTRATADO      MOTORISTA CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.634,40

ELIANE SILVA ARAUJO EFETIVO         AGENTE ADMINISTRATIVO          FARMACIA BASICA      1.268,47
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ELIETE ROCHA PRATES                      CONTRATADO      TECNICO DE ENFERMAGEM          UBS ALIPIO SERGIO CARLOS GARCIA             1.784,40

ELISANGELA MARIA OLIVEIRA SILVA          EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     1.733,00

ELISETE RIBEIRO TEIXEIRA SOUSA EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BANANEIRA PSF      1.733,00

ELKE ARLEN DIAS BRITO ROCHA EFETIVO         TECNICO EM ENFERMAGEM          BASE DO SAMU      1.694,40

ERICA DOS SANTOS ROCHA CONTRATADO      TECNICO EM ENFERMAGEM          UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     1.454,40

ERICA LEAL CANGUSSU COMISSIONADO    SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE    DIV.GABINETE SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE      4.000,00

ERICA PIRES MACEDO CANGUSSU COMISSIONADO    CHEFE DO DEP GAB SEC MUN SAUDE DIV.GABINETE SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE      2.000,00

ERICARLA MARIA DIAS ROCHA EFETIVO         TECNICO EM ENFERMAGEM          BASE DO SAMU      1.918,36

ERIELTO CHAVES SANTOS CONTRATADO      MOTORISTA                      CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.454,40

EVA SOUZA NEVES EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    DIV.GABINETE SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE      1.454,40

EVANGELISTA PEREIRA ROCHA EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL               CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.515,00

EVANILDO RODRIGUES DA SILVA EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CAMPO FRIO PSF     1.510,87

EVERALDO RIBEIRO DE SOUZA EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     2.249,62

FABIANA FERREIRA CANGUSSU SOUZA          EFETIVO         COORDENADOR (A) ATENSAO BASICA DIV.GABINETE SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE      2.800,00

FABIANA SANTOS ROCHA EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.733,00

FABIANE ROCHA MAGALHAES CONTRATADO      NUTRICIONISTA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     2.000,00

FATIMA BARBOSA DOS SANTOS CONTRATADO      AGENTE DE EDEMIAS              DIV.AGENTES EDEMIAS      1.212,00

FATIMA GONCALVES RIBEIRO EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.454,40

FERNANDA COUTINHO RIBEIRO COMISSIONADO    COORD DA UNI SAUDE FAM CANCELA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CAMPO FRIO PSF     2.600,00

FERNANDA JESUS DE ANDRADE EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     1.733,00

FRANCISCA ALVES PEREIRA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BANANEIRA PSF      1.212,00

GERALDO JOSE DE SOUZA EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BANANEIRA PSF      1.733,00

GILSON ALVES ANDRADE EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL               CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.757,40

GLEIDSON TEIXEIRA NIZA CONTRATADO      TECNICO DE ENFERMAGEM          BASE DO SAMU      2.234,40

GLORIA MEIRA DA SILVA RIBEIRO EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     1.733,00

HELIO DE SOUZA COSTA EFETIVO         MOTORISTA CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.268,47

ISAEL DA SILVA FERREIRA CONTRATADO      AGENTE DE EDEMIAS DIV.AGENTES EDEMIAS      1.212,00

ISRAEL VENENO COUTINHO EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR      1.947,40

IVANIA DA SILVA GOMES SANTOS CONTRATADO      TECNICO DE ENFERMAGEM          CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR      1.454,40

JACSON EPAMINONDAS PORTO EFETIVO         COORD . TRANSPORTE DA SAUDE    DIV.COORD.DE TRASNPORTE DE SAUDE      2.000,00

JAIANE QUEZIA PEREIRA LINO CONTRATADO      ODONTOLOGO (A) UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DA CANCELA PSF     2.600,00

JAMILLE DAYSE DIAS BRITO CONTRATADO      FISIOTERAPEUTA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     2.000,00

JANAINA SOUZA DE SANTANA CONTRATADO      RECEPCIONISTA DIV.GABINETE SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE      1.454,40

JESUINO PRATES TEIXEIRA EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR      1.554,40

JOAO PAULO ALVES DE NOVAES CONTRATADO      TECNICO EM ENFERMAGEM          CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR      1.504,40

JOAO SOARES RODRIGUES EFETIVO         MOTORISTA CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR      1.454,40

JOAQUIM DE SOUZA COSTA EFETIVO         MOTORISTA CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR      1.934,40

JOCILANE ROSA DIAS COMISSIONADO    COORD DA VIGIL SANITARIA       DIV.GABINETE SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE      2.000,00

JOICE GRAZIELLE ROCHA CARLOS CONTRATADO      ODONTOLOGO (A) UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CAMPO FRIO PSF     2.600,00

JORGE CARLOS BRITO EFETIVO         TECNICO EM ENFERMAGEM          CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.454,40

JOSE AUGUSTO DE MELO FILHO EFETIVO         MEDICO CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          5.940,80

JUDITE DE SOUZA FERNANDES EFETIVO         FAXINEIRA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BANANEIRA PSF      1.554,40

JURACI SOARES MALTA EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CAMPO FRIO PSF     1.733,00

JUSIMAR FERNANDES FERREIRA CONTRATADO      RECEPCIONISTA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BANANEIRA PSF      1.212,00

LEANDRO ALVES DOS SANTOS CONTRATADO      GUARDA MUNICIPAL ACADEMIA DE SAUDE      1.212,00

LEIDIANA RIBEIRO AZEREDO CONTRATADO      ATENDENTE DE FARMACIA          UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CAMPO FRIO PSF     1.212,00

LEILIANE APARECIDA SANTOS NIZA CONTRATADO      TECNICO EM ENFERMAGEM          UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DA CANCELA PSF     1.454,40

LUCAS MATEUS LAUTON RIBEIRO EFETIVO         MOTORISTA CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.554,40

LUCIA ROCHA COUTINHO EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DA CANCELA PSF     1.733,00

LUCILENE DA CONCEICAO TEIXEIRA EFETIVO         TECNICO EM ENFERMAGEM          CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.814,40

LUIS PAULO DOS SANTOS NERI CONTRATADO      PSICOLOGO UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     2.000,00

LUIZA ROCHA BRITO COMISSIONADO    COORD DA USF UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DA CANCELA PSF     2.600,00

MANOEL LUIS PORTO SANTOS EFETIVO         MOTORISTA BASE DO SAMU      1.899,40

MARCIA RODRIGUES ALVES EFETIVO         GERENTE AT DAS UN DA SAUDE FAM DIV.COORD.ATENCAO BASICA      2.800,00

--------------------------------------------------------------------------------

Impresso em: 04/03/2022 as 11:40:17 . By Copam - GePeTo 3.8.1.0
Usuário: 035 - UIGO

Ano 11 - 11/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1316 - PÁGINA 172

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJERU Data  : 04/03/2022

. Hora  : 11:40:17

Fevereiro/2022-0 Página: 3 de 4

--------------------------------------------------------------------------------

Servidor                                 Grupo 01        Nome do Cargo                  Nome da Divisao                          Vencimentos 

--------------------------------------------------------------------------------

MARIA APARECIDA COUTINHO GOMES           CONTRATADO      ATENDENTE DE FARMACIA          FARMACIA BASICA      1.212,00

MARIA CRISTINA SILVA RIBEIRO FARIAS GONC EFETIVO         TECNICO EM ENFERMAGEM          BASE DO SAMU      1.694,40

MARIA DAS GRACAS ALVES                   EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.504,40

MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS SOARES  EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BANANEIRA PSF      1.693,81

MARIA DE FATIMA DE BRITO RIBEIRO         EFETIVO         RECEPCIONISTA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DA CANCELA PSF     1.324,94

MARIA DE FATIMA SOUZA GOMES EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     1.733,00

MARIA DIAS COUTINHO EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    BASE DO SAMU      1.510,87

MARIA DIAS DOS SANTOS EFETIVO         FAXINEIRA FARMACIA BASICA      1.454,40

MARIA JANILDE OLIVEIRA LOPES PORTO       EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     1.733,00

MARIA JOSANIA BRITO ROCHA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.454,40

MARIA JOSE FILHA MARTINS EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     1.454,40

MARIA NILZA ROCHA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.454,40

MARIANA ARAUJO BRITO CONTRATADO      ENFERMEIRO                     DIV.GABINETE SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE      2.600,00

MARIZETE RODRIGUES DE ALMEIDA COUTINHO   EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     2.249,62

MARIZETE SOARES MALTA COUTINHO CONTRATADO      TECNICO EM ENFERMAGEM          UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BANANEIRA PSF      1.544,40

MARTA DA CONCEICAO SANTOS PEREIRA        CONTRATADO      RECEPCIONISTA CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.697,00

MARTINHO RIBEIRO DOS SANTOS EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BANANEIRA PSF      1.733,00

MONICA RIBEIRO BARBOSA VIANA EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.733,00

NAENE APARECIDA DA SILVA CONTRATADO      VISITADOR (A) SANITARIO        DIV.GABINETE SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE      1.454,40

NATALINA DA CONCEICAO SOARES BRITO       CONTRATADO      RECEPCIONISTA CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR      1.317,00

NATANAEL GONCALVES PEREIRA EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DA CANCELA PSF     1.733,00

NELANDIA PORTO ROCHA CONTRATADO      RECEPCIONISTA UBS ALIPIO SERGIO CARLOS GARCIA             1.212,00

NORMELIA CANGUSSU DE SOUZA EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.733,00

ORIOVALDO APARECIDO AZEREDO FILHO        EFETIVO         MOTORISTA CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.454,40

OSVALDO RAMOS DE LIMA EFETIVO         MOTORISTA BASE DO SAMU      1.779,40

PALOMA ALMEIDA SOUZA COMISSIONADO    COORD DA USF UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     2.600,00

REGIANE RODRIGUES GONCALVES CONTRATADO      AUXILIAR DE SAUDE BUCAL        UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     1.212,00

RENATA ANJOS SILVA CONTRATADO      ODONTOLOGO (A) UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BANANEIRA PSF      2.600,00

RITA DE KASSIA SILVA RIBEIRO EFETIVO         TECNICO EM ENFERMAGEM          DIV.GABINETE SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE      1.858,36

ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS COMISSIONADO    TECNICO EM INFORMATICA         DIV.GABINETE SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE      1.212,00

ROMILDO ALVES DA SILVA EFETIVO         AGENTE DE ENDEMIAS DIV.AGENTES EDEMIAS      2.005,00

ROSA MARIA RIBEIRO SILVA EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     1.733,00

ROSILENE BATISTA SOUZA EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CAMPO FRIO PSF     1.733,00

SAMIA COUTINHO SEPULVIDA CONTRATADO      TECNICO DE ENFERMAGEM          CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.454,40

SAMINA SANTOS NASCIMENTO ROCHA CONTRATADO      TECNICO EM ENFERMAGEM          UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CAMPO FRIO PSF     1.454,40

SANDRA APARECIDA VIANA AGUIAR CONTRATADO      TECNICO DE ENFERMAGEM          BASE DO SAMU      1.899,40

SANDRA BRITO DE SOUZA CONTRATADO      TECNICO EM ENFERMAGEM          LABORATORIO MUNICIPAL      1.454,40

SELENE COUTINHO SEPULVIDA EFETIVO         AGENTE DE ENDEMIAS DIV.AGENTES EDEMIAS      1.705,00

SELMA PIRES CANGUSSU AZEREDO EFETIVO         TECNICO EM ENFERMAGEM          UBS ALIPIO SERGIO CARLOS GARCIA      1.854,40

SEVERIANO COQUEIRO NETO CONTRATADO      MOTORISTA CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR      1.634,40

SILANDRO LEAL CANGUSSU EFETIVO         MOTORISTA CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR      1.630,87

SILVANA APARECIDA ALVES DE LIMA COUTINHO EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     1.733,00

SIMONICA SILVA ARAUJO EFETIVO         TECNICO EM ENFERMAGEM          CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.624,40

SINTIA PRATES MARTINS EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.510,87

SIZINIO RIBEIRO DOS SANTOS EFETIVO         MOTORISTA BASE DO SAMU      1.779,40

SOLANGE ALVES DE SOUZA EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DA CANCELA PSF     1.733,00

SOLANGE DE SOUZA COUTINHO EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CAMPO FRIO PSF     1.733,00

SUSAN MICAELLE NEVES MARTINS CONTRATADO      ODONTOLOGO (A) UBS ALIPIO SERGIO CARLOS GARCIA             2.600,00

TANIA REGINA DE ANDRADE AZEREDO          EFETIVO         AGENTE ADMINISTRATIVO          UBS ALIPIO SERGIO CARLOS GARCIA             1.510,87

TEREZA MARIA DIAS EFETIVO         AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA      UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CAMPO FRIO PSF     1.454,40

TEREZINHA PIRES CANGUSSU EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTA ROSA PSF     1.733,00

THAIS SOUZA BRITO CONTRATADO      FISIOTERAPEUTA ACADEMIA DE SAUDE      2.000,00

THAMIRES FERREIRA LOPES COMISSIONADO    COORD UNID SAUDE FAM CAMP FRIO UBS ALIPIO SERGIO CARLOS GARCIA             2.600,00

UILIA VIANA DIAS CONTRATADO      MOTORISTA CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.904,40
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VALDIRENE ROSA DE SOUZA VIANA EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DA CANCELA PSF     1.733,00

VALMAR COUTINHO RIBEIRO CONTRATADO      TECNICO DE LABORATORIO         DIV. VIGIL EPIDEMIOLOGICA      1.800,00

VANDA DE SOUZA COSTA EFETIVO         AGENTE ADMINISTRATIVO          UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BANANEIRA PSF      1.672,43

VANESSA APARECIDA SOUZA COUTINHO OLIVEIR CONTRATADO      AUXILIAR DE SAUDE BUCAL        UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DA CANCELA PSF     1.212,00

VENILSON DE JESUS COMISSIONADO    CHEFE DE DIV DEP DE ASS GABINE DIV.GABINETE SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE      1.560,00

VERALIX RODRIGUES DE ALMEIDA EFETIVO         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    CENTRO DE SAUDE MONSENHOR VALDEMAR          1.733,00

VIVIANY LAUTON ARAUJO CONTRATADO      AGENTE DE MONITORAMENTO        DIV.GABINETE SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE      2.000,00

ZILDA MARIA DA ROCHA SOUSA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    FARMACIA BASICA      1.454,40

--------------------------------------------------------------------------------

Total de Vencimentos    : 301.383,91

( Total de Servidores 00170 )

--------------------------------------------------------------------------------
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ANDREIA SOARES COUTINHO CONTRATADO      AUXILIAR DE BIBIOTECA          ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         1.212,00

DANILO GONCALVES COUTINHO                CONTRATADO      ENGENHEIRO (A) CIVIL           DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      2.500,00

KEITIELLE RIBEIRO OLIVEIRA EFETIVO         COORDENADOR(A) ORIENT EDUCACIO DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      2.000,00

LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO               CONTRATADO      ARQUITETO (A)                  DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      2.500,00

MAGDA SOUZA VIANA                        CONTRATADO      NUTRICIONISTA                  DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      2.200,00

RENAN XAVIER DE BRITO COMISSIONADO    COORDENADOR(A) ORIENT EDUCACIO DIV.ORIENTACAO EDUCACIONAL      2.000,00

WELLINGTON LIMA ROCHA COMISSIONADO    COORDENADOR(A) ORIENT EDUCACIO DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      2.000,00

--------------------------------------------------------------------------------

Total de Vencimentos    : 14.412,00

( Total de Servidores 00007 )
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ADEMIR DA SILVA AZEREDO                  EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL               DIV. SEGURANCA PUBLICA      2.000,00

ADENIR APARECIDO DA SILVA                EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL               COLEGIO MUNICIPAL      1.515,00

ADENUZA ANDRADE CANGUSSU EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    DIV.GABINETE SECRET.DESENV. SOCIAL      1.615,96

ADMILSON ANDRADE DE SOUSA EFETIVO         PEDREIRO                       DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              1.729,40

AILTON UDURICO DIAS SANTOS EFETIVO         OPERADOR DO SISTEMA DE  ABASTE DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.268,47

ALBANO LOPES SEPULVIDA CONTRATADO      INSTRUTOR (A)                  DIV.GABINETE SECRET.DESENV. SOCIAL          1.212,00

ALDO DIAS DO PRADO EFETIVO         PEDREIRO                       DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              1.454,40

ALER APARECIDO ROCHA MOREIRA GARGO ELETIVO   CONSELHEIRO TUTELAR            DIV.CONSELHO TUTELAR      1.212,00

ALESSANDRO PRATES BITENCOURT EFETIVO         AJUDANTE DE PEDREIRO           DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              1.620,87

ALFRANDE NETO NIZA COMISSIONADO    CHEF DE DIV DEP D COMUN INSTIT CHEFE DE DIV DO DEPART D COMUN INSTITU      1.300,00

ANTONIA CELIA DOS SANTOS PRATES          EFETIVO         AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA      DIV. LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO            1.510,87

ANTONIA ROSA DE JESUS COUTINHO EFETIVO         AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA      DIV. LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO            1.454,40

ANTONIO CARLOS ROCHA CONTRATADO      ELETRICISTA                    DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              1.212,00

ANTONIO FARIAS RIBEIRO EFETIVO         OPERADOR DE MAQUINA PESADA     DIV. ESTRADAS E RODOVIAS      1.750,40

ANTONIO MIRANDA SANTOS EFETIVO         ELETRICISTA DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS      1.487,00

ANTONIO PEREIRA LOPES EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL DIV. SEGURANCA PUBLICA      1.515,00

ANTONIO ROCHA NOVAIS EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS      1.468,47

ANTONIO RODRIGUES DE AGUIAR COMISSIONADO    CHEFE DE GABINETE DIV. GAB. DO PREFEITO      3.000,00

ARCILENE DIAS DA CRUZ CONTRATADO      OPERADOR DE MAQUINA PESADA     DIV. ESTRADAS E RODOVIAS      1.882,00

ARNALDO DE OLIVEIRA VIANA EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.268,47

AUGUSTO SOARES RODRIGUES EFETIVO         OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTEC DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.650,00

BRENO DANIEL FARIAS WESTREPP EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    1.851,47

BRUNO SOUZA BRITO COMISSIONADO    TESOUREIRO DIV. TESOURARIA      3.000,00

CAIQUE DA ROCHA SOARES CONTRATADO      ORIENTADOR (A) DIV.GABINETE SECRET.DESENV. SOCIAL      1.212,00

CAMILA PRATES MARTINS GARGO ELETIVO   CONSELHEIRO TUTELAR DIV.CONSELHO TUTELAR      1.324,94

CARLOS ROCHA RODRIGUES CONTRATADO      AUX. DE SERVICOS GERAIS        DIV. LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO      1.362,00

CELIDIO MEIRA COQUEIRO EFETIVO         OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTEC DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.818,00

CICERO CALDEIRA FERNANDES EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.212,00

CLAUDIO RIBEIRO GOMES CONTRATADO      OPERADOR DO SISTEMA DE  ABASTE DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.212,00

CLEONICE LEAL COUTINHO EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    DIV.GABINETE SECRET.DESENV. SOCIAL      1.432,00

CLERIA MARIA DA SILVA CONTRATADO      VISITADOR (A)                  DIV.GABINETE SECRET.DESENV. SOCIAL          1.212,00

CLERISTON CANGUSSU COUTINHO CONTRATADO      OPERADOR DO SISTEMA DE  ABASTE DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.212,00

CLODOALDO TAVARES DA SILVA RIBEIRO       EFETIVO         OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTEC DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.441,41

CRISTIANO PORTO ROCHA EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    1.721,47

DAIANE AZEREDO DUARTE COMISSIONADO    CHEFE DO DEP. DESEN SOCIAL     DIV.COORD.CENTRO REF.ASSIT.SOCIAL-CRAS      2.000,00

DANIELA AZEREDO SANTOS CONTRATADO      ARQUITETO (A) DIV. LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO      1.250,00

DIRCEU RODRIGUES DE SOUSA EFETIVO         PEDREIRO DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS      1.212,00

DIVINA ALVES MOREIRA CONTRATADO      VISITADOR (A) DIV.GABINETE SECRET.DESENV. SOCIAL      1.212,00

DIVINO TEIXEIRA LOBO EFETIVO         AJUDANTE DE PEDREIRO DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS      1.564,40

DORIVALDO DIAS DO PRADO EFETIVO         OPERADOR DE MAQUINA PESADA     DIV. ESTRADAS E RODOVIAS      1.679,20

EDER CARLOS GONCALVES COMISSIONADO    CHEFE DO DEPART ILUMINACAO PUB DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              2.000,00

EDGAR XAVIER DE BRITO EFETIVO         AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA      DIV. LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO            1.510,87

EDICARLOS ALVES DE AGUIAR EFETIVO         OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTEC DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.324,94

EDICARLOS JOSE DIAS EFETIVO         OPERADOR SIST.ABAST.AGUA       DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.282,00

EDILEIA LEAL CANGUSSU COMISSIONADO    TECNICO EM ENFERMAGEM          DIV.SEC. DE CULTURA      3.000,00

EDILSON DIAS DOS SANTOS COMISSIONADO    CHEFE DO DEP CER. E COM. INSTI DIV. GAB. DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO    2.000,00

EDILSON XAVIER DOS SANTOS EFETIVO         OPERADOR SIST.ABAST.AGUA       DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.212,00

EDINA ROSA DE LIMA COMISSIONADO    CHEFE DEP. ARREC. E TRIBUTOS   DIV. DE ARRECADACAO E TRIBUTOS              2.000,00

EDINEI COUTINHO DOS SANTOS EFETIVO         OPERADOR DO SISTEMA DE  ABASTE DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       2.000,00

EDMILSON PEREIRA DIAS CONTRATADO      OPERADOR DO SISTEMA DE  ABASTE DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.212,00

ELDINEIA DE SOUZA AZEREDO EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    DIV.GAB.SEC.AGRIC.E MEIO AMBIENTE           1.672,43

ELIZEU LEAL CANGUSSU EFETIVO         AJUDANTE DE PEDREIRO           DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              1.620,87

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA COMISSIONADO    SECRETARIA MUN DE FINANCAS     DIV. GAB. DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO    4.000,00

ELSON DE SOUZA ROCHA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              1.454,40
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ENIDIO XAVIER DUARTE COMISSIONADO    CHEF DEPART CONTROLE DA FROTA  DIV.SEC. DE TRANSPORTE      2.000,00

ENIO PEREIRA LOPES                       EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        DIV. LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO            1.212,00

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA              EFETIVO         MOTORISTA                      DIV. GAB. DO PREFEITO      2.000,00

FRANC NETO NIZA                          EFETIVO         OPERADOR SIST.ABAST.AGUA       DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.324,94

FRANCIUDO ALVES BEZERRA COMISSIONADO    CHEF DEPART MANUT MAQUI E VEIC DIV. MANUT.DE MAQ.PESADAS E VEICULOS        2.000,00

GENIVAL VIANA COUTINHO EFETIVO         OPERADOR DO SISTEMA DE  ABASTE DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.212,00

GERALDO PAULO JOSE FERREIRA CONTRATADO      PEDREIRO                       DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              1.650,50

GEROLINA ARAUJO MACHADO                  EFETIVO         AUXILIAR DE ESCRITORIO         DIV. GAB. DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO    1.212,00

GILBERTO PIRES CANGUSSU                  GARGO ELETIVO   VICE PREFEITO                  DIV. GAB. DO VICE PREFEITO      7.000,00

GILBERTO RIBEIRO AZEREDO                 CONTRATADO      MOTORISTA                      DIV. ESTRADAS E RODOVIAS      1.552,00

GILDASIO SOUZA NUNES                     EFETIVO         AGENTE ADMINISTRATIVO          DIV.GAB.SEC.AGRIC.E MEIO AMBIENTE           1.212,00

GILVANILDO SOUZA                         EFETIVO         OPERADOR SIST.ABAST.AGUA       DIV. GAB. DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO    2.000,00

HILDA SILVA COQUEIRO                     EFETIVO         AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA      DIV. GAB. DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO    1.212,00

IELITA BRITO DA SILVA RODRIGUES          GARGO ELETIVO   CONSELHEIRO TUTELAR            DIV.CONSELHO TUTELAR      1.324,94

ISABEL LOPES SEPULVIDA                   EFETIVO         AGENTE DE TRIBUTOS             DIV. DEPTO DE CONTABILIDADE      1.417,20

IZAIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA             EFETIVO         TECNICO AGRICOLA               DIV.GAB.SEC.AGRIC.E MEIO AMBIENTE           2.403,96

JACKELINE APARECIDA BRAGA MAGALHAES      EFETIVO         AGENTE ADMINISTRATIVO          DIV.COORD.DE PROJETOS      2.000,00

JANEITON SOUZA ROCHA                     EFETIVO         OPERADOR SIST.ABAST.AGUA       DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.212,00

JAQUELINE DA SILVA VIANA                 GARGO ELETIVO   CONSELHEIRO TUTELAR            DIV.CONSELHO TUTELAR      1.268,47

JESUINO BRUNO MOREIRA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS      1.212,00

JESUINO DA ROCHA COUTINHO EFETIVO         OPERADOR SIST.ABAST.AGUA       DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS      1.272,00

JESUINO ROCHA NETO EFETIVO         AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA      DIV. LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO      1.515,00

JEZIEL DE SOUZA SANTOS EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL COLEGIO MUNICIPAL      1.815,00

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO GARGO ELETIVO   PREFEITO DIV. GAB. DO PREFEITO     14.000,00

JOANA ARMINDA MARIA ANDRADE EFETIVO         FAXINEIRA DIV. GAB. DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO    1.362,00

JOANA PAULA DIAS CONTRATADO      ASSISTENTE SOCIAL              DIV.GABINETE SECRET.DESENV. SOCIAL          2.000,00

JOAO BRUNO MOREIRA EFETIVO         AGENTE DE ATIVIDADE EDUCACIONA DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.212,00

JOAO EDUARDO FIGUEIREDO SOUZA EFETIVO         PORTEIRO                       DIV. SEGURANCA PUBLICA      1.807,40

JOAO MANOEL DE SOUZA EFETIVO         OPERADOR SIST.ABAST.AGUA       DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.615,96

JOAO RODRIGUES SEPULVIDA FILHO CONTRATADO      AUX. DE SERVICOS GERAIS        DIV. ALMOXARIFADO        476,14

JOAQUIM SOUZA ROCHA EFETIVO         OPERADOR SIST.ABAST.AGUA       DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.445,00

JOCE NEVES DIAS EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              1.568,47

JOEL ANDRADE CAMPOS CONTRATADO      AUX. DE SERVICOS GERAIS        DIV.SEC. DE CULTURA      1.212,00

JOSE ALVES RIBEIRO EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL               DIV. SEGURANCA PUBLICA      1.212,00

JOSE APARECIDO VENENO ROCHA EFETIVO         OPERADOR DO SISTEMA DE  ABASTE DIV. SEGURANCA PUBLICA      1.268,47

JOSE CARLOS BRITO EFETIVO         AGENTE ADMINISTRATIVO          DIV. GAB. DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO    1.765,00

JOSE CARLOS COUTINHO EFETIVO         PEDREIRO DIV. ALMOXARIFADO      1.729,40

JOSE CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA COMISSIONADO    SECRETARIO(A) M. ADMINISTRACAO DIV. GAB. DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO    4.000,00

JOSE DA SILVA ROCHA EFETIVO         AGENTE ADMINISTRATIVO          DIV. GAB. DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO    1.212,00

JOSE DE SOUZA FILHO EFETIVO         PEDREIRO                       DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              1.454,40

JOSE LUIS DIAS COUTINHO EFETIVO         AJUDANTE DE PEDREIRO           DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              1.564,40

JOSE MARIA DIAS SOBRINHO CONTRATADO      AUX. DE SERVICOS GERAIS        DIV. LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO            1.532,00

JOSE RIBEIRO DE SOUZA CONTRATADO      AUX. DE SERVICOS GERAIS        DIV. LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO            1.532,00

JOSE SOUZA MARTINS EFETIVO         OPERADOR SIST.ABAST.AGUA       DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.268,47

JOSE ZIZI DA ROCHA EFETIVO         COVEIRO                        DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              1.454,40

JOSEILTON ROCHA CANGUSSU EFETIVO         AJUDANTE DE PEDREIRO           DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              1.454,40

JURIVALDO LIMA ROCHA CONTRATADO      AUX. DE SERVICOS GERAIS        DIV. LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO            1.212,00

JUSSANDRIA RIBEIRO TEIXEIRA CONTRATADO      PSICOLOGO (A)                  DIV.GABINETE SECRET.DESENV. SOCIAL          2.000,00

LAECIO DE OLIVEIRA ROCHA CONTRATADO      OPERADOR DO SISTEMA DE  ABASTE DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.294,50

LEANDRO RIBEIRO COUTINHO EFETIVO         OPERADOR SIST.ABAST.AGUA       DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.268,47

LOURIVALDO SOARES RIBEIRO CONTRATADO      OPERADOR DO SISTEMA DE  ABASTE DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS       1.212,00

LUCIDEISA ROCHA DA SILVA NOVAIS          CONTRATADO      VISITADOR (A)                  DIV.GABINETE SECRET.DESENV. SOCIAL          1.212,00

LUCIMARIO MOREIRA RODRIGUES CONTRATADO      AUXILIAR DE ESCRITORIO         DIV.AGRICULTURA      1.212,00

LUIZ CARLOS BRITO CONTRATADO      MOTORISTA                      DIV. GAB DO SEC.DE INFRAESTRUTURA           1.212,00
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LUZIA APARECIDA OLIVEIRA NIZA            CONTRATADO      AGENTE ADMINISTRATIVO          DIV. GAB. DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO    1.500,00

LUZIA DO CARMO SOARES GARGO ELETIVO   CONSELHEIRO TUTELAR            DIV.CONSELHO TUTELAR      1.268,47

MANOEL DE SOUZA BRITO EFETIVO         AJUDANTE DE PEDREIRO           DIV. LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO            1.610,87

MANOEL DE SOUZA BRITO FILHO EFETIVO         TECNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA DIV.GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA           1.268,47

MANOEL FILHO SEPULVIDA EFETIVO         PEDREIRO                       DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              1.454,40

MANOEL MESSIAS DE ANDRADE EFETIVO         AJUDANTE DE PEDREIRO           DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              1.564,40

MANOEL RIBEIRO NETO EFETIVO         CARPINTEIRO                    DIV. GAB DO SEC.DE INFRAESTRUTURA           1.729,40

MANOEL RIBEIRO VIANA CONTRATADO      AJUDANTE DE PEDREIRO           DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              1.212,00

MANOEL ROCHA NEVES EFETIVO         AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA      DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              1.515,00

MANOEL VIEIRA DE ANDRADE CONTRATADO      AUX. DE SERVICOS GERAIS        DIV. LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO            1.532,00

MANOELA COUTINHO RIBEIRO EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    DIV. GAB. DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO    1.212,00

MARCOS DE SOUZA BRITO EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL COLEGIO MUNICIPAL      1.571,47

MARIA APARECIDA SOARES PEREIRA CONTRATADO      AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA      DIV. LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO      1.212,00

MARIA ROSEIRA DE CARVALHO EFETIVO         AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA      DIV. LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO      1.454,40

MARIA SINTIA ROCHA BRITO CONTRATADO      VISITADOR (A) DIV.GABINETE SECRET.DESENV. SOCIAL      1.212,00

MARILENE GUSMAO PINTO CONTRATADO      VISITADOR (A) DIV.GABINETE SECRET.DESENV. SOCIAL      1.212,00

MARINA MEIRA DA GLORIA LIMA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    DIV. GAB. DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO    1.212,00

MARIUZAN GONCALVES PEREIRA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS      1.612,00

MARIVALDO GONCALVES ALVES CONTRATADO      MECANICO DIV. MANUT.DE MAQ.PESADAS E VEICULOS      3.300,00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA COMISSIONADO    AGENTE ADMINISTRATIVO          DIV. GAB. DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO    4.000,00

MATHEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA COMISSIONADO    GESTOR DO PROG. BOLSA FAMILIA  DIV.GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA           1.500,00

MAURICIO ALVES PEREIRA CONTRATADO      ORIENTADOR (A)                 DIV.GABINETE SECRET.DESENV. SOCIAL      1.212,00

MAURICO JOSE RIBEIRO EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL DIV. SEGURANCA PUBLICA      1.571,47

MICAEL FIGUEIREDO MAGALHAES CONTRATADO      INSTRUTOR (A) DIV.GABINETE SECRET.DESENV. SOCIAL      1.212,00

MIGUEL DE SOUZA BRITO EFETIVO         AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA      DIV. LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO      1.571,47

MONICA SILVA ARAUJO BRITO EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        DIV. GAB. DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO    1.612,00

NAPOLEAO DA ROCHA NETO COMISSIONADO    CHEFE DO DEP DE EST E RODAGENS DIV. ESTRADAS E RODOVIAS      2.000,00

NARCIZO COUTINHO DE ALMEIDA EFETIVO         OPERADOR DE MAQUINA PESADA     DIV. ESTRADAS E RODOVIAS      1.333,20

NILTON PEREIRA DA ROCHA COMISSIONADO    PEDREIRO DIV. ALMOXARIFADO      2.000,00

NIVALDO RAMOS DE LIMA EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL DIV. SEGURANCA PUBLICA      1.515,00

PATRIK ANTONIO RIBEIRO OLIVEIRA          EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL COLEGIO MUNICIPAL      1.781,47

PAULO RODRIGUES DE SOUZA EFETIVO         AJUDANTE DE PEDREIRO DIV. DE ARRECADACAO E TRIBUTOS      1.300,00

PAULO TEIXEIRA DIAS EFETIVO         OPERADOR SIST.ABAST.AGUA       DIV. ABASTEC.DE AGUAS E SIST.HIDRICOS      1.372,00

PEDRO BATISTA BRITO CONTRATADO      MOTORISTA DIV.SEC. DE TRANSPORTE      1.212,00

PEDRO SOUZA DIAS COMISSIONADO    CHEFE DO DEP LIMPEZA PUBLICA   DIV. LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO      2.000,00

RAFAEL DIAS MATOS CONTRATADO      AUX. DE SERVICOS GERAIS        DIV. MANUT.DE MAQ.PESADAS E VEICULOS      1.212,00

REGINA SOUZA CANGUSSU EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    DIV.GABINETE SECRET.DESENV. SOCIAL      1.815,96

RITA DE CASSIA LIMA ALMEIDA CONTRATADO      ASSISTENTE SOCIAL DIV.GABINETE SECRET.DESENV. SOCIAL      2.000,00

ROBERTO RIBEIRO AZEREDO CONTRATADO      OPERADOR DE MAQUINA LEVES      DIV. ESTRADAS E RODOVIAS        529,57

ROGERIO ANDRADE DE BRITO EFETIVO         PEDREIRO DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS      1.842,34

RONALDO SOUZA ROCHA COMISSIONADO    CHEFE DEP. DE OBRAS E SERV. PU DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              2.000,00

RONILDA MARIA OLIVEIRA COMISSIONADO    SECRET.DE ASSITENCIA SOCIAL    DIV.GABINETE SECRET.DESENV. SOCIAL      4.000,00

SALVADOR DA SILVA COUTINHO CONTRATADO      MOTORISTA DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS        562,71

SILVANA VASCONCELOS DANTAS CONTRATADO      ASSISTENTE SOCIAL DIV.GABINETE SECRET.DESENV. SOCIAL      1.800,00

SILVIA SOARES DE LIMA MEIRA COMISSIONADO    CONTROLADOR INTERNO DIV. CONTROLE INTERNO      3.000,00

TEREZA ROCHA PINTO SOUZA CONTRATADO      AUX. DE SERVICOS GERAIS        DIV.SEC. DE CULTURA      1.212,00

THALIA VIEIRA ROCHA CONTRATADO      VISITADOR (A) DIV.GABINETE SECRET.DESENV. SOCIAL      1.212,00

TIAGO FILHO RIBEIRO SOARES EFETIVO         COVEIRO DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS      1.510,87

UIGO DUARTE DE BRITO EFETIVO         PROFESSOR (A) DIV. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS      2.730,41

UILIA RODRIGUES DE SOUZA CONTRATADO      PEDREIRO DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS      1.456,71

VALDEIR MANOEL DE SOUZA CONTRATADO      AUX. DE SERVICOS GERAIS        DIV. LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO      1.292,00

VALDEMIR BRITO ROCHA CONTRATADO      GUARDA MUNICIPAL DIV. SEGURANCA PUBLICA      1.212,00

VALDINEI ARAUJO EFETIVO         OPERADOR DE MAQUINA PESADA     DIV. ESTRADAS E RODOVIAS      1.615,96

VALMIR NASCIMENTO DA SILVA EFETIVO         PEDREIRO DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS      1.934,40
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VERA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS COMISSIONADO    CHEFE DO DEPART. DE LICITACÃO  DIV. DE LICITACAO COMPRAS E PATRIMONIO      2.000,00

WILSON ALVES DOS SANTOS                  CONTRATADO      GUARDA MUNICIPAL               DIV. SEGURANCA PUBLICA      1.212,00

WILSON RODRIGUES DE SOUZA                CONTRATADO      PEDREIRO                       DIV. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS              1.650,50

ZELINO ROCHA DE SOUZA                    CONTRATADO      MOTORISTA                      DIV.SEC. DE TRANSPORTE      1.391,00

--------------------------------------------------------------------------------

Total de Vencimentos    : 283.179,92

( Total de Servidores 00166 )

--------------------------------------------------------------------------------
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Servidor                                 Grupo 01        Nome do Cargo                  Nome da Divisao                          Vencimentos 

--------------------------------------------------------------------------------

ANELITA OLIVEIRA VIANA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    1.212,00

CUSTODIA ALVES RIBEIRO NASCIMENTO        CONTRATADO      MERENDEIRA                     ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA      519,43

ERINEIDE ROSA DE LIMA ALVES EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    1.418,47

GLORIA ROCHA COUTINHO EFETIVO         AGENTE DE ATIVIDADE EDUCACIONA ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    1.212,00

INEZ SILVA SILVEIRA CANGUSSU EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    1.212,00

JUSCELIA DIAS RIBEIRO EFETIVO         AGENTE ADMINISTRATIVO          ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    1.212,00

LINDAMAR LOPES SEPULVIDA EFETIVO         MERENDEIRA                     ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    1.212,00

MARIA LOURDES FARIAS MARTINS COUTINHO    EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    1.212,00

MARIA ODINA PEREIRA BRITO EFETIVO         FAXINEIRA                      ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    1.212,00

MARINALVA LIMA ROCHA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    1.212,00

NEIDE NERES DE SOUZA NEVES EFETIVO         AGENTE DE ATIVIDADE EDUCACIONA ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    1.212,00

NILZA APARECIDA ROCHA MARTINS EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    1.212,00

VALQUIRIA MARIA DA ROCHA DIAS EFETIVO         FAXINEIRA                      ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    1.268,47

--------------------------------------------------------------------------------

Total de Vencimentos    : 15.326,37

( Total de Servidores 00013 )
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Servidor                                 Grupo 01        Nome do Cargo                  Nome da Divisao                          Vencimentos 

--------------------------------------------------------------------------------

ADRIANA ALVES DA SILVA                   EFETIVO         SECRETARIO (A) DE ESCOLA       ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    2.886,24

AIDIL PEREIRA AZEREDO COSTA              EFETIVO         PROFESSOR (A)                  ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    2.826,54

ALVEGISTA LIMA AZEREDO MOREIRA           EFETIVO         PROFESSOR (A)                  ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS                 2.797,70

APARECIDA RODRIGUES DE NOVAIS            EFETIVO         PROFESSOR (A)                  ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    2.499,66

CATIA SILENE COUTINHO DE ALMEIDA         EFETIVO         PROFESSOR (A)                  ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    2.711,17

CLEIA CANGUSSU TEIXEIRA                  EFETIVO         PROFESSOR (A)                  ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    2.826,54

DULCE MEIRE DE BRITO PIRES               EFETIVO         PROFESSOR (A)                  ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    2.631,85

GLAUCIA RODRIGUES DA SILVA               EFETIVO         PROFESSOR (A)                  ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    2.499,66

IANE APARECIDA SEPULVIDA SILVA           EFETIVO         PROFESSOR (A)                  ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    3.000,00

IVANILDE APARECIDA ROCHA MEIRA           EFETIVO         PROFESSOR (A)                  ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    2.922,68

JOSELIA DA SILVA VIANA SOUSA             EFETIVO         PROFESSOR (A)                  ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    2.711,17

JUSCELIA PIRES CANGUSSU COUTINHO         EFETIVO         PROFESSOR (A)                  ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    2.879,44

MARIA DAS GRACAS FERNANDES               EFETIVO         PROFESSOR (A)                  ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    3.134,19

MARIA DOLORES DOS SANTOS COUTINHO        EFETIVO         PROFESSOR (A)                  ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    2.826,54

SUELI SOUZA SILVEIRA                     EFETIVO         PROFESSOR (A)                  ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL SANTA ROSA    2.922,68

--------------------------------------------------------------------------------

Total de Vencimentos    : 42.076,06

( Total de Servidores 00015 )
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--------------------------------------------------------------------------------

ADENUSA MEIRA DIAS EFETIVO         FAXINEIRA                      COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.212,00

AIDIL BALEEIRO PORTO EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.212,00

ANDRE ALVES BRITO CONTRATADO      MOTORISTA                      DIV.TRANSPORTE ESCOLAR        649,29

ANTONIO GONCALVES PEREIRA EFETIVO         MOTORISTA                      DIV.TRANSPORTE ESCOLAR      1.212,00

ATENIR ROCHA NEVES SOUZA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.212,00

AVANI DIAS CANGUSSU SOUZA EFETIVO         FAXINEIRA                      ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.252,40

BENTO SERGIO PORTO SANTOS CONTRATADO      MOTORISTA                      DIV.TRANSPORTE ESCOLAR        649,29

CARLOS ROBERTO ALVES DE LIMA EFETIVO         MOTORISTA                      DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      1.268,47

CLEONICE CANGUSSU DA SILVA RIBEIRO       EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         1.992,82

CLEUZA AGUIAR DE SOUZA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.212,00

CLEUZA MARIA DE JESUS CARVALHO EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.212,00

CLOVES SOUZA CANGUSSU CONTRATADO      MOTORISTA                      DIV.TRANSPORTE ESCOLAR        649,29

COSMIANA RIBEIRO NEVES SOUZA EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      1.212,00

CUSTODIA MARIA DE JESUS EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      1.212,00

DAMIANA RIBEIRO NEVES EFETIVO         MERENDEIRA ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      1.212,00

DANIELA PRATES TEIXEIRA COMISSIONADO    COORDENADOR(A) DO SIMEC-PAR    DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      2.000,00

DEAN CARLOS RIBEIRO PORTO CONTRATADO      AUXILIAR DE ESCRITORIO         ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.212,00

DINORA JOICE ROCHA DOS SANTOS CONTRATADO      AUX. DE SERVICOS GERAIS        ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         1.212,00

DURCE COUTINHO DE ALMEIDA EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.292,80

EDICIONINA MARIA ANDRADE SOUZA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      1.304,52

EDIFATIMA ROXA DE AGUIAR ALVES EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.212,00

EDNALVA ANDRADE DE SOUSA PORTO EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.212,00

ELIANE ALVES ANDRADE SOUZA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.212,00

ELIDIO MEIRA BRITO EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL I             ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.785,37

ELIENE ROSA DE LIMA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.268,47

ELISANGELA NASCIMENTO BISPO ROCHA        EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.268,47

ELISANGELA PEREIRA DA SILVA EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         1.212,00

ELIZABETE LISBOA COUTINHO AGUIAR         EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         1.212,00

ELIZETE ROSA DE LIMA DIAS EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      1.662,00

EVANI DIAS COSTA EFETIVO         FAXINEIRA                      ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      1.212,00

FATIMA RODRIGUES DE NOVAIS SILVA         EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.212,00

FILIPE ROCHA DE SOUZA CONTRATADO      MOTORISTA                      DIV.TRANSPORTE ESCOLAR        649,29

GENI RIBEIRO DA SILVA PRADO EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.212,00

GERALDO BRITO ROCHA EFETIVO         GUARDA MUNICIPAL COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.212,00

GLORIA RIBEIRO DE DEUS EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      1.268,47

HELENA DIAS DA ROCHA EFETIVO         AGENTE DE ATIVIDADE EDUCACIONA ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.212,00

INEZ SOUZA RIBEIRO EFETIVO         FAXINEIRA                      COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.212,00

ISABEL CANGUCU DE SOUZA COUTINHO         EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.212,00

ISABEL SOARES RODRIGUES EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      1.212,00

IVAN KRILOV RIBEIRO DA SILVA EFETIVO         AGENTE ADMINISTRATIVO          COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.324,94

JANETE COUTINHO DOS SANTOS VIANA         EFETIVO         MERENDEIRA COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.212,00

JOAO CARLOS RODRIGUES CONTRATADO      MOTORISTA DIV.TRANSPORTE ESCOLAR        649,29

JOAO DE SOUSA BRITO EFETIVO         MOTORISTA DIV.TRANSPORTE ESCOLAR      1.212,00

JOAQUIM DE SOUZA ANDRADE EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      1.510,87

JOSE CARLOS DE BRITO EFETIVO         MOTORISTA DIV.TRANSPORTE ESCOLAR      1.668,47

JOSE LUIZ ALVES ARAUJO CONTRATADO      PORTEIRO COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA        519,43

JUSCELIA APARECIDA DIAS EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.668,47

LUACI ROZA DE LIMA EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         1.212,00

LUCIENE AZEREDO ROCHA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.212,00

LUCIENE SOUZA SANTOS CONTRATADO      AUX. DE SERVICOS GERAIS        DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      1.212,00

LUCIMAR DOS SANTOS PEREIRA SOARES        EFETIVO         AUX. DE SERVICOS GERAIS        ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS      1.672,43

MANOELA PATRICIA PEREIRA GARCIA SILVA    EFETIVO         FAXINEIRA DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      1.212,00
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MARCOS CANGUSSU DA SILVA CONTRATADO      MOTORISTA                      DIV.TRANSPORTE ESCOLAR        649,29

MARIA APARECIDA DE SOUSA ROCHA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.212,00

MARIA APARECIDA SILVA MOREIRA COUTINHO   EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         1.212,00

MARIA LUCIA PEREIRA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         1.268,47

MARIA MESSIAS DE BRITO EFETIVO         TELEFONISTA                    COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.212,00

MARIA MOREIRA SOUZA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      1.212,00

MARTA COQUEIRO OLIVEIRA RIBEIRO          EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      2.000,00

MAZINHA ROCHA DE SOUZA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.212,00

MICHELLE BRAGA MAGALHAES SILVA CONTRATADO      AUX. DE SERVICOS GERAIS        COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.212,00

NILTON XAVIER DUARTE CONTRATADO      MOTORISTA                      DIV.TRANSPORTE ESCOLAR        649,29

NORMA LUCIA ROSA CANGUSSU SOARES         EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.212,00

NUZA APARECIDA DA ROCHA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      1.992,82

RITA DE CASSIA PEREIRA GARCIA DA ROCHA   EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.212,00

ROSA APARECIDA OLIVEIRA CARVALHO SILVA   EFETIVO         MERENDEIRA                     COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.212,00

ROSELI ALVES SILVA SOARES EFETIVO         MERENDEIRA                     ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.212,00

ROSELI SOUZA DUARTE CANGUSSU EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    DIV.GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO      1.212,00

ROSIMA DUARTE CANGUSSU EFETIVO         SECRETARIO (A) DE ESCOLA       COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.370,47

SALVADOR DA SILVA COUTINHO CONTRATADO      MOTORISTA COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA         649,29

SANDRA APARECIDA DIAS RIBEIRO COMISSIONADO    SECRETARIO (A) DE ESCOLA       ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.212,00

SANTANA DE SOUZA ANDRADE CONTRATADO      AUXILIAR DE BIBIOTECA          ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      1.212,00

SOLANGE APARECIDA PINHEIRO EFETIVO         MERENDEIRA ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      1.324,94

SONIA ELICE DE FIGUEIREDO EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.212,00

SUELI COUTINHO DOS SANTOS EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.268,47

TATIANE SILVA PEREIRA CONTRATADO      AUX. DE SERVICOS GERAIS        ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         1.212,00

TEREZINHA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE     EFETIVO         FAXINEIRA ESCOLA MUNIC.GETULIO VARGAS      1.212,00

VALDIVA MARIA DE CARVALHO EFETIVO         AGENTE DE ATIVIDADE EDUCACIONA ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         1.212,00

VANETE APARECIDA COUTINHO EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUNIC. RAUL NUNES DOS SANTOS         1.324,94

VANIA BRITO RIBEIRO EFETIVO         AGENTE ADMINISTRATIVO          COLEGIO MUN. PROF.LUCINEIDE P. GARCIA       1.212,00

VARILANDIA ROSA PINTO SILVA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.324,94

ZELI CARLOS COUTINHO CONTRATADO      MOTORISTA                      DIV.TRANSPORTE ESCOLAR        649,29

ZILDETE DIAS DA SILVA EFETIVO         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    ESCOLA MUNIC.PREFEITO ANTONIO ANDRADE       1.212,00

--------------------------------------------------------------------------------

Total de Vencimentos    : 101.835,06

( Total de Servidores 00083 )
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2022

ADJUDICAÇÃO

Nós, membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeados pela Portaria n° 003, de 

05 de janeiro de 2022, reunimo-nos para analisar o processo de Inexigibilidade de 

Licitação n° 002/2022 e após verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, 

adjudicamos o objeto da contratação em favor da empresa: AGLAK MED SERVICOS 

MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 44.546.662/0001-37, estabelecida na Rua dos 

Jasmins, nº 315, Sala 5, Planalto II, Catu/BA, CEP: 48.110-000, referente ao 

credenciamento de profissional da área de Saúde para a prestação de serviços de 

atendimento Médico Hospitalar em Regime de Urgência e Emergência no Hospital 

Municipal São Sebastião e atendimento clinico geral na Unidade de Saúde da Família USF 

– Pedrinhas - II, deste Município, com valor total de R$ 220.400,00 (duzentos e vinte mil e

quatrocentos reais), sendo R$ 1.840,00 (um mil oitocentos e quarenta reais) por plantão de

24h no Hospital Municipal São Sebastião e R$ 11.000,00 (onze mil reais) mensal, para

atendimento na Unidade de Saúde da Família/USF – Pedrinhas - II.

Ibiassucê – BA, 07 de março de 2022.

Lauro Maurício de Azevedo Frotas
Presidente da Comissão

Gutemberg Cardoso Filho
Membro da Comissão

José Carlos Amorim Prates
Membro da Comissão
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2022

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o presente termo de inexigibilidade de Licitação, para que surta os seus 

jurídicos e legais efeitos, referente à Inexigibilidade de Licitação n° 002/2022 e determino 

a contratação da empresa: AGLAK MED SERVICOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ 

nº: 44.546.662/0001-37, estabelecida na Rua dos Jasmins, nº 315, Sala 5, Planalto II, 

Catu/BA, CEP: 48.110-000, referente ao credenciamento de profissional da área de Saúde 

para a prestação de serviços de atendimento Médico Hospitalar em Regime de Urgência e 

Emergência no Hospital Municipal São Sebastião e atendimento clinico geral na Unidade 

de Saúde da Família USF – Pedrinhas - II, deste Município, com valor total de R$ 

220.400,00 (duzentos e vinte mil e quatrocentos reais), sendo R$ 1.840,00 (um mil 

oitocentos e quarenta reais) por plantão de 24h no Hospital Municipal São Sebastião e R$ 

11.000,00 (onze mil reais) mensal, para atendimento na Unidade de Saúde da Família/USF 

– Pedrinhas - II.

Ibiassucê - BA, 07 de março de 2022.

Francisco Adauto Rebouças Prates
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ

RATIFICAÇÃO DO ATO

O prefeito municipal de Ibiassucê – Bahia, no uso de suas atribuições legais, ratifica os 

atos administrativos do processo Nº 021/2022, Inexigibilidade 002/2022, referente ao

credenciamento de profissional da área de Saúde para a prestação de serviços de 

atendimento Médico Hospitalar em Regime de Urgência e Emergência no Hospital 

Municipal São Sebastião e atendimento clinico geral na Unidade de Saúde da Família USF 

– Pedrinhas - II, deste Município, em favor da empresa: AGLAK MED SERVICOS 

MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 44.546.662/0001-37, estabelecida na Rua dos 

Jasmins, nº 315, Sala 5, Planalto II, Catu/BA, CEP: 48.110-000, com valor total de R$ 

220.400,00 (duzentos e vinte mil e quatrocentos reais), sendo R$ 1.840,00 (um mil 

oitocentos e quarenta reais) por plantão de 24h no Hospital Municipal São Sebastião e R$ 

11.000,00 (onze mil reais) mensal, para atendimento na Unidade de Saúde da Família/USF 

– Pedrinhas - II, de acordo com o caput do art. 25, da Lei n. º 8.666/93 e edital de 

credenciamento 001/2022.

Ibiassucê – BA, 07 de março de 2022.

Francisco Adauto Rebouças Prates
Prefeito Municipal

Ano 11 - 11/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1316 - PÁGINA 186

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 003/2022

ADJUDICAÇÃO

Nós, membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeados pela Portaria n° 003, de 

05 de janeiro de 2022, reunimo-nos para analisar o processo de Inexigibilidade de 

Licitação n° 003/2022 e após verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, 

adjudicamos o objeto da contratação em favor da senhora JANAINA DE OLIVEIRA 

CARDOSO, inscrita no CPF: 016.944.475-96, residente na Travessa Ana Rebouças, nº 

302, Centro, Ibiassucê/BA, CEP: 46.390-000, referente ao credenciamento de profissional 

da área de Saúde para a prestação de serviços como enfermeira no Hospital Municipal São 

Sebastião, deste município, com valor total de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), 

sendo R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por plantão.

.

Ibiassucê – BA, 07 de março de 2022.

Lauro Maurício de Azevedo Frotas
Presidente da Comissão

Gutemberg Cardoso Filho
Membro da Comissão

José Carlos Amorim Prates
Membro da Comissão
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2022

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o presente termo de inexigibilidade de Licitação, para que surta os seus 

jurídicos e legais efeitos, referente à Inexigibilidade de Licitação n° 003/2022 e determino 

a contratação da senhora JANAINA DE OLIVEIRA CARDOSO, inscrita no CPF: 

016.944.475-96, residente na Travessa Ana Rebouças, nº 302, Centro, Ibiassucê/BA, CEP: 

46.390-000, referente ao credenciamento de profissional da área de Saúde para a prestação 

de serviços como enfermeira no Hospital Municipal São Sebastião, deste município, com 

valor total de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), sendo R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais) por plantão.

Ibiassucê - BA, 07 de março de 2022.

Francisco Adauto Rebouças Prates
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ

RATIFICAÇÃO DO ATO

O prefeito municipal de Ibiassucê – Bahia, no uso de suas atribuições legais, ratifica os 

atos administrativos do processo Nº 022/2022, Inexigibilidade 003/2022, referente ao

credenciamento de profissional da área de Saúde para a prestação de serviços como 

enfermeira no Hospital Municipal São Sebastião, deste município, em favor da senhora

JANAINA DE OLIVEIRA CARDOSO, inscrita no CPF: 016.944.475-96, residente na 

Travessa Ana Rebouças, nº 302, Centro, Ibiassucê/BA, CEP: 46.390-000, com valor total 

de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), sendo R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) 

por plantão, de acordo com o caput do art. 25, da Lei n. º 8.666/93 e edital de 

credenciamento 001/2022.

Ibiassucê – BA, 07 de março de 2022.

Francisco Adauto Rebouças Prates
Prefeito Municipal
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   PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro – Tel. (77) 3466-2151 ou 3466-2341

CNPJ: 13.677.109/0001-00

___________________________________________________________________________
RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 02 – 1º PAVIMENTO – CENTRO – JACARACI – BAHIA – CEP: 46.310-000

FONE: (077) 3466 – 2151 / 3466 – 2341
pmjacaraci@hotmail.com

DECRETO Nº 14, DE 11 DE MARÇO DE 2022.
Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), no 
âmbito territorial do município de Jacaraci, e dá 
outras providencias.

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU, Prefeito do Município de JACARACI, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Jacaraci. 

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e 
preservar a saúde da população em geral.

DECRETA: 

Art. 1º Fica autorizado a partir do dia 14 de março de 2022 a realização de eventos, reuniões, 
capacitações e atividades com presença de público, orienta-se que sejam realizados com o limite 
estabelecido em decreto estadual conforme publicação e atualização do quantitativo de pessoas, 
seguindo todas as medidas sanitárias de prevenção a transmissão do COVID-19, com a 
disponibilização de álcool 70% para higienização das mãos, bem como água e sabão, uso 
obrigatório de máscaras e apresentação pelos frequentadores da comprovação de pelo menos
uma dose da vacina, por meio de documento de vacinação fornecido no momento da imunização
ou do Certificado COVID-19, obtido através do aplicativo "CONECT SUS” do Ministério da
Saúde;

Art. 2º - Fica autorizado o funcionamento dos espaços públicos, seguindo todas as medidas 
sanitárias de prevenção a transmissão do COVID-19. 

Art. 3º - Fica autorizado a realização da feira livre Municipal, assim como, o consumo nas 
barracas e restaurantes, seguindo todas as medidas sanitárias de prevenção a transmissão do 
COVID-19. 

Parágrafo único - Fica permitido os feirantes de outras localidades na feira livre Municipal. 

Art. 4º Fica autorizado a realização de eventos esportivos em quadras esportivas e campos 
society, seguindo todas as medidas sanitárias de prevenção a transmissão do COVID-19. 

Art. 5º - Orienta-se que para utilização dos serviços públicos do Município de Jacaraci que seja 
apresentado comprovação de pelo menos uma dose da vacina, mediante apresentação do
documento de vacinação fornecido no momento da imunização ou do Certificado COVID-19,
obtido através do aplicativo "CONECT SUS” do Ministério da Saúde;

Parágrafo único- Excetuam-se do disposto no caput os serviços públicos de saúde e serviços 
que envolvem urgência e emergência comprovada.

Art. 6º As autorizações e recomendações do presente decreto poderão ser revogadas ou 
modificadas a qualquer tempo, caso haja alteração do quadro epidemiológico do Município.
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   PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro – Tel. (77) 3466-2151 ou 3466-2341

CNPJ: 13.677.109/0001-00

___________________________________________________________________________
RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 02 – 1º PAVIMENTO – CENTRO – JACARACI – BAHIA – CEP: 46.310-000

FONE: (077) 3466 – 2151 / 3466 – 2341
pmjacaraci@hotmail.com

Art. 7º Uso obrigatório de máscara em ambientes abertos e fechados.

Art. 8º Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, sendo revogadas todas 
as disposições em contrário.

Prefeitura do Munícipio de Jacaraci/BA, 11 de março de 2022.

________________________________________
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU

PREFEITO MUNICIPAL 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro – Tel. (77) 3466-2151 ou 3466-2341

CNPJ: 13.677.109/0001-00

___________________________________________________________________________
RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 02 – 1º PAVIMENTO – CENTRO – JACARACI – BAHIA – CEP: 46.310-000

FONE: (077) 3466 – 2151 / 3466 – 2341
pmjacaraci@hotmail.com

Art. 7º Uso obrigatório de máscara em ambientes abertos e fechados.

Art. 8º Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, sendo revogadas todas 
as disposições em contrário.

Prefeitura do Munícipio de Jacaraci/BA, 11 de março de 2022.

________________________________________
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU

PREFEITO MUNICIPAL 
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   PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro – Tel. (77) 3466-2151 ou 3466-2341

CNPJ: 13.677.109/0001-00

___________________________________________________________________________
RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 02 – 1º PAVIMENTO – CENTRO – JACARACI – BAHIA – CEP: 46.310-000

FONE: (077) 3466 – 2151 / 3466 – 2341
pmjacaraci@hotmail.com

DECRETO Nº 15, DE 11 DE MARÇO DE 2022.
Dispõe sobre a alteração do endereço sede da 
Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, 
Fundo Municipal de Assistência Social, Secretaria 
de Administração, Secretaria de Educação, 
Secretaria de Planejamento e Finanças e Secretária 
de Agricultura e Meio Ambiente de Jacaraci-Ba e dá 
outras providências.

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU, Prefeito do Município de JACARACI, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Jacaraci.

CONSIDERANDO a construção do Centro Administrativo de Jacaraci, para sediar a Prefeitura 
Municipal, Gabinete do Prefeito, suas Secretarias e seus respectivos órgãos.

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o endereço da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Fundo 
Municipal de Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, 
Secretaria de Planejamento e Finanças, e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente de Jacaraci-
Ba, para AVENIDA MOZART DAVID, N° 01, BAIRRO CENTENÁRIO, JACARACI-
BAHIA.

Art. 8º Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, sendo revogadas todas 
as disposições em contrário.

Prefeitura do Munícipio de Jacaraci/BA, 11 de março de 2022.

________________________________________
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU

PREFEITO MUNICIPAL 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro – Tel. (77) 3466-2151 ou 3466-2341

CNPJ: 13.677.109/0001-00

___________________________________________________________________________
RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 02 – 1º PAVIMENTO – CENTRO – JACARACI – BAHIA – CEP: 46.310-000

FONE: (077) 3466 – 2151 / 3466 – 2341
pmjacaraci@hotmail.com

DECRETO Nº 15, DE 11 DE MARÇO DE 2022.
Dispõe sobre a alteração do endereço sede da 
Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, 
Fundo Municipal de Assistência Social, Secretaria 
de Administração, Secretaria de Educação, 
Secretaria de Planejamento e Finanças e Secretária 
de Agricultura e Meio Ambiente de Jacaraci-Ba e dá 
outras providências.

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU, Prefeito do Município de JACARACI, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Jacaraci.

CONSIDERANDO a construção do Centro Administrativo de Jacaraci, para sediar a Prefeitura 
Municipal, Gabinete do Prefeito, suas Secretarias e seus respectivos órgãos.

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o endereço da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Fundo 
Municipal de Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, 
Secretaria de Planejamento e Finanças, e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente de Jacaraci-
Ba, para AVENIDA MOZART DAVID, N° 01, BAIRRO CENTENÁRIO, JACARACI-
BAHIA.

Art. 8º Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, sendo revogadas todas 
as disposições em contrário.

Prefeitura do Munícipio de Jacaraci/BA, 11 de março de 2022.

________________________________________
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU

PREFEITO MUNICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI-BA
Centro Administrativo de Jacaraci, Praça Gonzagão, S/N, Bairro Centro - Jacaraci/BA -

Tel: (77) 3466-2151 ou 3466-2341
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022

Sistema de Registro de Preços

Objeto: Registro de preços destinado a eventual e futuro fornecimento de fraldas 
descartáveis e pomadas dermatológicas, conforme especificações e condições 
constantes no edital e seus anexos. Data: 23/03/2022. Horário: 08h. Critério: Menor 
Preço por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos 
na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado no Centro 
Administrativo de Jacaraci, Praça Gonzagão, S/N, Bairro Centro - Jacaraci/BA, no 
horário 08:00 às 14:00 h de segunda a sexta. Site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 
3466-2151. Jacaraci, 11 de Março de 2022. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI-BA
Centro Administrativo de Jacaraci, Praça Gonzagão, S/N, Bairro Centro - Jacaraci/BA -

Tel: (77) 3466-2151 ou 3466-2341
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022

Sistema de Registro de Preços

Objeto: Registro de preços destinado a eventual e futuro fornecimento de fraldas 
descartáveis e pomadas dermatológicas, conforme especificações e condições 
constantes no edital e seus anexos. Data: 23/03/2022. Horário: 08h. Critério: Menor 
Preço por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos 
na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado no Centro 
Administrativo de Jacaraci, Praça Gonzagão, S/N, Bairro Centro - Jacaraci/BA, no 
horário 08:00 às 14:00 h de segunda a sexta. Site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 
3466-2151. Jacaraci, 11 de Março de 2022. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
CNPJ: 13.677.109/0001-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001-2022SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

Aos 07 dias do mês de Março do ano de 2022 na sede do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE JACARACI entidade de Direito Público Interno, com sede na Rua Anísio Teixeira, Nº 
02 – 1º PAV. – Centro, Jacaraci - Bahia, inscrito no CNPJ sob Nº. 11.901.856/0001-54, neste ato 
representado pelo (a) MICHELLY SOUZA SANTANA, RG nº 096895316 e CPF nº 021.572.465-84, 
doravante denominado FMSJ, e do outro lado a Empresa a seguir descrita e qualificada nos termos das Leis 
nº 8.666/1993 e nº 10.520/2007, do Decreto Municipal Nº 097 de 01 de dezembro de 2017, resolvem 
registrar os Preços, conforme decisão exarada referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022PE.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 Registro de preços destinado a eventual e futura aquisição de material hospitalar, conforme edital e 
anexos.

1.2. A empresa registrada é a seguir descrita, com a respectiva qualificação:

FORNECEDORA:

1.2.1. BRASMÉDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.197.423/0001-05, estabelecida na RUA RIO GRANDE 

DO NORTE, 130, BAIRRO BRASILIA / GUANAMBI – BAHIA, CEP: 46.430-000, detentora do 

endereço eletrônico gbistock@hotmail.com, telefone fixo (77) 34512245, através de sua Representante 

Legal, o(a) Sr.(a) ROMILDO RAMOS SOBRINHO, portador(a) da cédula de identidade nº 0797508775 

SSP/BA SSP-BA, e CPF: 886.922.805-34.

Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:

LOTE 6 MATERIAL HOSPITALAR-COVID 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QNT MARCA VALOR UNIT TOTAL

1 Avental de TNT Descartável manga Longa 
Gramatura 20. Unidade 5000 ANADONA R$ 2,60 R$ 13.000,00

2
Lençol descartável não estéril c/ elástico, 200 
x 90cm, TNT Unidade 2000 ANADONA

R$ 0,22       R$ 440,00

3 Máscara Descartável Tripla com elástico e 
cliper nasal .Cx C/ 50 Uni. 

Unidade 25000 MEDIX R$ 0,36    R$ 9.000,00

4 Óculos de Proteção em plástico, lentes 
transparentes com proteção lateral Unidade 50 DANNY R$ 7,60       R$ 380,00

5
Papel lençol branco 100% celulose 70cm x 
50mt pct/10 rolos pacotes 50 POLAR FIX R$ 85,00    R$ 4.250,00

6 Saco de Lixo Infecatante branco, identificado 
200L Unidade 5000 RAVA R$ 0,75    R$ 3.750,00

7 Sapatilha Descartável com Elástico Unidade 4000 DEJAMARO R$ 0,22      R$ 880,00

8 Touca Sanfonada com elástico simples 
Descartável Pacote c/ 100 Uni.

Unidade 15000
MEDIX

R$ 0,17 R$ 2.550,00

TOTAL R$ 34.250,00
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LOTE 7 MATERIAL HOSPITALAR-SANEANTES 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QNT MARCA VALOR UNIT TOTAL

1 Ácido Acético 2% Frasco 01 
litro 20 RENYLAB R$ 18,35       R$ 367,00

2 Água Oxigenada Frasco 01 
litro 144 FARMAX R$ 6,10      R$ 878,40

3 Álcool  etílico a 70% Frasco 01 
litro 3000 ITAJA R$ 9,10 R$ 27.300,00

4 Álcool Absoluto Frasco 01 
litro 10 ITAJA R$ 10,20 R$ 102,00

5 Álcool em Gel a 70% Frasco 
500ml 2000 ITAJA R$ 5,03 R$ 10.060,00

6 Álcool Iodado 0,1% Frasco 01 
litro 100 RIOQUIMCA R$ 18,50   R$ 1.850,00

7 Carvão Ativado em Pó Pote 250g 2 NEWPROV R$ 87,50      R$ 175,00

8 Curativos para Fixação de Cateteres central 
com Gluconato de Clorexidina Unidade 36 3M R$ 54,20 R$ 1.951,20

9 Escova p/ Antissepsia com Iodo povidona ou 
clorexidina 2% Unidade 300 FARMAX R$ 3,53    R$ 1.059,00

10 Éter Sulfúrico 35% Frasco 01 
litro 80 RIOQUIMCA R$ 25,00    R$ 2.000,00

11 Formol Líquido 10% Frasco 01 
litro 5 QUIMESP R$ 15,24        R$ 76,20

12 PVPI Degermante Frasco 01 
litro 120 FARMAX R$ 36,00   R$ 4.320,00

13 PVPI Tópico Frasco 01 
litro 120 FARMAX R$ 29,50   R$ 3.540,00

14 Vaselina Liquida Frasco 01 
litro 12 RIOQUIMCA R$ 22,60      R$ 271,20

TOTAL R$ 53.950,00

Valor total    R$    88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

2.1. Os pedidos de fornecimento de produtos ocorrerão de acordo com a necessidade da Secretaria 
Municipal e por meio da emissão de nota(s) de empenho, Instrumento Contratual ou qualquer outro meio 
legal.
2.2. Os fornecimentos deverão ser prestados em 05 (cinco) dias úteis após recebido a requisição emitida 
pela secretaria.
2.2.1 O fornecimento, objeto desta licitação deverá ser efetuado no local indicado, de acordo a ordem de 
fornecimento/requisição emitida pela Secretaria Municipal.

2.3 A execução será acompanhada e fiscalizada pelo (a) servidor (a) Glauco Kennedy Souza e Souza,
designado pela Administração do CONTRATANTE, conforme portaria nº 31 de 08/07/2021, nos termos do 
art. 67 da Lei nº. 8.666/93.
2.4. Correrão por conta da FORNECEDORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

2.5. Constatada divergência entre o(s) produto(s) entregue(s) especificado na proposta, a FORNECEDORA 
deverá substituí-los no prazo de 03 (tres) dias ininterruptos do recebimento da comunicação da recusa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS
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3.1 O preço ofertado pelas Licitantes signatárias da presente Ata de Registro de Preços, são os constantes 
na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 .
3.2 Em cada fornecimento de produto decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as 
cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 que a precedeu e 
integra o presente instrumento de compromisso.
3.3 Em cada fornecimento de produto, o preço unitário/total a ser pago será o constante da proposta 
apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 , pela empresa fornecedora da presente Ata, a qual 
também a integra.
3.4 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, com início em 07 / 03 /_2022 e término em 07 / 03 / 2023, enquanto a proposta continuar se 
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do Decreto nº 097/2017.
3.5 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL não 
será obrigada a adquirir o produto relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo PREGÃO 
ELETRÔNICO para Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar 
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, 
cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao 
vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA

4.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação serão efetuados até o dia 20 
(vinte), do mês subseqüente após o recebimento, conferência e aceite dos produtos entregues, por meio de 
Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura correspondente, acompanhada dos comprovantes impressos de regularidade de débito da 
Dívida Ativa da União, Estado e Município, FGTS e Trabalhistas válidas e as demais exigências 
administrativas em vigor;
5.1.1. Caso seja constatada a não regularidade fiscal ou referente à outra certidão, a FORNECEDORA será 
notificada pela Secretaria Municipal, fixando-se um prazo para a regularização da situação, sob pena de 
anulação da Ata de Registro de Preços.
5.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho, números 
do Banco, Agência e Conta Corrente da fornecedora, descrição do objeto fornecido;
5.3. Não será efetuado qualquer pagamento a fornecedora enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira por parte desta, seja em virtude de penalidade, indenização, inadimplência contratual 
ou qualquer outra de sua responsabilidade.
5.4 No caso de devolução da nota fiscal ou fatura, por sua inexatidão ou de dependência de carta corretiva, 
nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 5.1. será contado da data de entrega da 
referida correção.
5.5 Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registro em nome da 
FORNECEDORA em qualquer cadastro de empresas Inidôneas, suspensas ou Impedidas de licitar com a 
Administração Pública.

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1 Os produtos deverão ser entregues no local designado na requisição/ordem de fornecimento, conforme 
constante no termo de referência, com todos os custos por conta do contratado.
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6.2 O fornecimento do(s) objeto (s) será acompanhada e fiscalizada conforme item 2.3, designado(s) para 
esse fim, permitida a assistência de terceiros.
a) A responsabilidade pelo recebimento do produto ficará a cargo de servidor designado pela
secretaria, o qual procederá ao atesto da Nota Fiscal.

6.3 O recebimento será feito em duas etapas:

6.3.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO:

a) No local do fornecimento do objeto, o Servidor designado fará o recebimento dos mesmos, limitando-se
a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a
data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas.

6.3.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO:

a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o Servidor designado
procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos produtos entregues em
conformidade com o exigido neste Edital e constante da respectiva proposta de preço da licitante
vencedora.
6.4 Em caso de conformidade, o responsável atestará a efetivação do fornecimento dos produtos na Nota 
Fiscal e a encaminhará ao setor competente para fins de pagamento. 
6.5. Durante o recebimento provisório, em caso de desconformidade e rejeição do fornecimento do produto, 
o Município poderá exigir a substituição de qualquer do(s) produto(s) que não esteja(m) de acordo com as
especificações no prazo de 10 (dez) dias ininterruptos.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

7.1. Promover o fornecimento do material dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas no Termo de 
Referência, guardando-os de forma adequada até a efetiva retirada dos mesmos.
7.2. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outra empresa.
7.3. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus à Administração.
7.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Secretaria Municipal.
7.5. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da Secretaria, devendo 
substituir no prazo de 10 (dez) dias corridos qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa 
ordem e às normas disciplinares da Secretaria Municipal.
7.6. Comunicar ao Gestor do Contrato, vinculado à Secretaria Municipal, qualquer anormalidade de caráter 
urgente referente ao fornecimento do material e prestar os esclarecimentos cabíveis.
7.7. Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.8. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
validade;
7.9. Validade, garantia e data de fabricação: validade ou garantia a contar da data de entrega.
7.10. Apresentar para cada pagamento certidões negativas de débito da Dívida Ativa da União, Estado e 
Município, FGTS e Trabalhistas válidas.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Permitir o acesso dos empregados da FORNECEDORA às dependências da Secretaria Municipal para 
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a entrega do material proporcionando todas as facilidades para que a fornecedora possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições contratuais.
8.2. Rejeitar, no todo, o material fornecido em desacordo com as obrigações assumidas pela 
FORNECEDORA.
8.3. Comunicar à FORNECEDORA qualquer irregularidade no fornecimento do material.
8.4. Impedir que terceiros forneçam o material objeto deste Termo.
8.5. Atestar fatura correspondente, por intermédio de servidor designado para essa finalidade.
8.6 Receber o material, verificando as condições de entrega, conferindo a compatibilidade das 
especificações constantes da Nota Fiscal com a Nota de Empenho e atestando seu recebimento.
8.7 Rejeitar, com a devida justificativa, qualquer produto entregue fora das especificações contratadas, 
arcando a FORNECEDORA com ônus decorrente do fato.

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES

9.1. A LICITANTE que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de 
Registro de Preços ou Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais.
9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a Administração aplicará à LICITANTE 
VENCEDORA, as seguintes sanções:
9.2.1. Advertência por escrito;
9.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o 
reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
9.2.3. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do produto 
não entregue;
9.2.4. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do produto não entregue, por cada dia 
subsequente ao trigésimo.
9.3. A sanção prevista no item 9.2.1 poderá ser aplicada cumulativamente com os itens 9.2.2 e 9.2.3, 
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
9.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento advier de caso fortuito ou 
motivo de força maior.
9.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade 
superior àquela que aplicou a sanção.
9.7. A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao 
recurso interposto eficácia suspensiva.
9.8. As sanções serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Município de Jacaraci-BA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Considera-se parte integrante desta ata, como se nele estivessem transcritos, o Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 002/2022 , seus Anexos e a proposta da FORNECEDORA.

10.2 A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI a firmar 
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as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

11.1 O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o 
Foro da cidade de JACARACI-BAHIA.
11.2 Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada 
conforme, vai assinada pelas partes.

Jacaraci-Bahia, 07 de Março de 2022.

___________________________________
       FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
                           JACARACI/BA

                CNPJ: 11.901.856/0001-54.

___________________________________
BRASMÉDICA COMERCIAL DE PRODUTOS
                     HOSPITALARES LTDA
                     CNPJ: 10.197.423/0001-05

Testemunhas:

___________________________                                        ______________________________         
Nome:                                                                                   Nome:
CPF nº                                                                                   CPF nº
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-2022SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

Aos 07 dias do mês de Março do ano de 2022 na sede do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE JACARACI entidade de Direito Público Interno, com sede na Rua Anísio Teixeira, Nº 
02 – 1º PAV. – Centro, Jacaraci - Bahia, inscrito no CNPJ sob Nº. 11.901.856/0001-54, neste ato 
representado pelo (a) MICHELLY SOUZA SANTANA, RG nº 096895316 e CPF nº 021.572.465-84, 
doravante denominado FMSJ, e do outro lado a Empresa a seguir descrita e qualificada nos termos das Leis 
nº 8.666/1993 e nº 10.520/2007, do Decreto Municipal Nº 097 de 01 de dezembro de 2017, resolvem 
registrar os Preços, conforme decisão exarada referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022PE.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Registro de preços destinado a eventual e futura aquisição de material hospitalar, conforme edital e 
anexos.

1.2. A empresa registrada é a seguir descrita, com a respectiva qualificação:

FORNECEDORA:

1.2.1. UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI – ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.812.673/0001-01, estabelecida na RUA DAS MAGNOLIAS QD 07 LT 

03 - PARQUE PRIMAVERA / APARECIDA DE GOIÂNIA UF: GO, CEP: 74.913.090, detentora do 

endereço eletrônico unimarcascomercio@gmail.com, telefone fixo (62) 3085-0446, através de seu

Representante Legal, o(a) Sr.(a) Yuri dos Santos Silva, portador(a) da cédula de identidade nº 4784870

SSP/GO, e CPF: 037.333.111-83.

Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:

LOTE 08 - MATERIAL HOSPITALAR-GESSO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QNT MARCA VALOR
UNITÁRIO VALOR 

TOTAL
1 Algodão Hidrófilo 500g Rolos 200 NATHY R$ 15,59 R$ 3.118,00
2 Algodão Ortopédico de 10 cm Rolos 432 POLAR FIX R$   0,71 R$ 306,72
3 Algodão Ortopédico de 15 cm Rolos 576 POLAR FIX R$         0,71 R$ 408,96
4 Algodão Ortopédico de 20 cm Rolos 576 POLAR FIX R$   0,94 R$ 541,44
5 Atadura gessada de 10 cm x 3,0 m 09 fios/cm² Unidade 200 POLAR FIX R$   2,13 R$ 426,00
6 Atadura gessada de 15 cm x 3,0 m 09 fios/cm² Unidade 500 POLAR FIX R$   3,27 R$ 1.635,00
7 Atadura gessada de 20 cm x 3,0 m 09 fios/cm² Unidade 300 POLAR FIX R$   3,85 R$ 1.155,00
8 Malha Tubular Ortopédica 15 cm x 15 m Rolos 24 POLAR FIX R$ 12,78 R$ 306,72
9 Malha Tubular Ortopédica 12 cm x 15 m Rolos 24 POLAR FIX R$ 11,60 R$ 278,40

10 Malha Tubular Ortopédica de 10 cm x 15 m Rolos 15 POLAR FIX R$ 10,72 R$ 160,80
11 Malha Tubular Ortopédica de 8 cm x 15 m Rolos 12 POLAR FIX R$ 10,00 R$ 120,00
12 Papel Grau Cirúrgico 10cm x 100 m Rolos 12 HOSPLEX R$ 45,91 R$ 550,92
13 Papel Grau Cirúrgico 15 cm x 100 m Rolos 12 HOSPLEX R$ 67,50 R$ 810,00
14 Papel Grau Cirúrgico 20cm x 100 m Rolos 50 HOSPLEX R$       86,62 R$    4.331,00

15 Tala metálica para Imobilização Tam. 19 mm x 
250mm Unidade 500 POLAR FIX R$       1,70 R$       850,00

VALOR TOTAL LOTE       R$ 14.998,96

Valor total    R$    14.998,96 (quatorze mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos).

Ano 11 - 11/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1316 - PÁGINA 202

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



   

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
CNPJ: 13.677.109/0001-00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

2.1. Os pedidos de fornecimento de produtos ocorrerão de acordo com a necessidade da Secretaria 
Municipal e por meio da emissão de nota(s) de empenho, Instrumento Contratual ou qualquer outro meio 
legal.
2.2. Os fornecimentos deverão ser prestados em 05 (cinco) dias úteis após recebido a requisição emitida 
pela secretaria.
2.2.1 O fornecimento, objeto desta licitação deverá ser efetuado no local indicado, de acordo a ordem de 
fornecimento/requisição emitida pela Secretaria Municipal.

2.3 A execução será acompanhada e fiscalizada pelo (a) servidor (a) Glauco Kennedy Souza e Souza,
designado pela Administração do CONTRATANTE, conforme portaria nº 31 de 08/07/2021, nos termos do 
art. 67 da Lei nº. 8.666/93.
2.4. Correrão por conta da FORNECEDORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

2.5. Constatada divergência entre o(s) produto(s) entregue(s) especificado na proposta, a FORNECEDORA 
deverá substituí-los no prazo de 03 (tres) dias ininterruptos do recebimento da comunicação da recusa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS

3.1 O preço ofertado pelas Licitantes signatárias da presente Ata de Registro de Preços, são os constantes 
na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 .
3.2 Em cada fornecimento de produto decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as 
cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 que a precedeu e 
integra o presente instrumento de compromisso.
3.3 Em cada fornecimento de produto, o preço unitário/total a ser pago será o constante da proposta 
apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 , pela empresa fornecedora da presente Ata, a qual 
também a integra.
3.4 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, com início em 07 / 03 /_2022 e término em 07 / 03 / 2023, enquanto a proposta continuar se 
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do Decreto nº 097/2017.
3.5 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL não 
será obrigada a adquirir o produto relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo PREGÃO 
ELETRÔNICO para Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar 
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, 
cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao 
vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA

4.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação serão efetuados até o dia 20 
(vinte), do mês subseqüente após o recebimento, conferência e aceite dos produtos entregues, por meio de 
Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura correspondente, acompanhada dos comprovantes impressos de regularidade de débito da 
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Dívida Ativa da União, Estado e Município, FGTS e Trabalhistas válidas e as demais exigências 
administrativas em vigor;
5.1.1. Caso seja constatada a não regularidade fiscal ou referente à outra certidão, a FORNECEDORA será 
notificada pela Secretaria Municipal, fixando-se um prazo para a regularização da situação, sob pena de 
anulação da Ata de Registro de Preços.
5.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho, números 
do Banco, Agência e Conta Corrente da fornecedora, descrição do objeto fornecido;
5.3. Não será efetuado qualquer pagamento a fornecedora enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira por parte desta, seja em virtude de penalidade, indenização, inadimplência contratual 
ou qualquer outra de sua responsabilidade.
5.4 No caso de devolução da nota fiscal ou fatura, por sua inexatidão ou de dependência de carta corretiva, 
nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 5.1. será contado da data de entrega da 
referida correção.
5.5 Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registro em nome da 
FORNECEDORA em qualquer cadastro de empresas Inidôneas, suspensas ou Impedidas de licitar com a 
Administração Pública.

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1 Os produtos deverão ser entregues no local designado na requisição/ordem de fornecimento, conforme 
constante no termo de referência, com todos os custos por conta do contratado.
6.2 O fornecimento do(s) objeto (s) será acompanhada e fiscalizada conforme item 2.3, designado(s) para 
esse fim, permitida a assistência de terceiros.
a) A responsabilidade pelo recebimento do produto ficará a cargo de servidor designado pela 
secretaria, o qual procederá ao atesto da Nota Fiscal.

6.3 O recebimento será feito em duas etapas:

6.3.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO:

a) No local do fornecimento do objeto, o Servidor designado fará o recebimento dos mesmos, limitando-se 
a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a 
data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas. 

6.3.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO:

a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o Servidor designado 
procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos produtos entregues em 
conformidade com o exigido neste Edital e constante da respectiva proposta de preço da licitante 
vencedora. 
6.4 Em caso de conformidade, o responsável atestará a efetivação do fornecimento dos produtos na Nota 
Fiscal e a encaminhará ao setor competente para fins de pagamento. 
6.5. Durante o recebimento provisório, em caso de desconformidade e rejeição do fornecimento do produto, 
o Município poderá exigir a substituição de qualquer do(s) produto(s) que não esteja(m) de acordo com as 
especificações no prazo de 10 (dez) dias ininterruptos.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

7.1. Promover o fornecimento do material dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas no Termo de 
Referência, guardando-os de forma adequada até a efetiva retirada dos mesmos.
7.2. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outra empresa.

Ano 11 - 11/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1316 - PÁGINA 204

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



   

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
CNPJ: 13.677.109/0001-00

7.3. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus à Administração.
7.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Secretaria Municipal.
7.5. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da Secretaria, devendo 
substituir no prazo de 10 (dez) dias corridos qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa 
ordem e às normas disciplinares da Secretaria Municipal.
7.6. Comunicar ao Gestor do Contrato, vinculado à Secretaria Municipal, qualquer anormalidade de caráter 
urgente referente ao fornecimento do material e prestar os esclarecimentos cabíveis.
7.7. Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.8. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
validade;
7.9. Validade, garantia e data de fabricação: validade ou garantia a contar da data de entrega.
7.10. Apresentar para cada pagamento certidões negativas de débito da Dívida Ativa da União, Estado e 
Município, FGTS e Trabalhistas válidas.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Permitir o acesso dos empregados da FORNECEDORA às dependências da Secretaria Municipal para 
a entrega do material proporcionando todas as facilidades para que a fornecedora possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições contratuais.
8.2. Rejeitar, no todo, o material fornecido em desacordo com as obrigações assumidas pela 
FORNECEDORA.
8.3. Comunicar à FORNECEDORA qualquer irregularidade no fornecimento do material.
8.4. Impedir que terceiros forneçam o material objeto deste Termo.
8.5. Atestar fatura correspondente, por intermédio de servidor designado para essa finalidade.
8.6 Receber o material, verificando as condições de entrega, conferindo a compatibilidade das 
especificações constantes da Nota Fiscal com a Nota de Empenho e atestando seu recebimento.
8.7 Rejeitar, com a devida justificativa, qualquer produto entregue fora das especificações contratadas, 
arcando a FORNECEDORA com ônus decorrente do fato.

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES

9.1. A LICITANTE que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de 
Registro de Preços ou Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais.
9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a Administração aplicará à LICITANTE 
VENCEDORA, as seguintes sanções:
9.2.1. Advertência por escrito;
9.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o 
reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
9.2.3. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do produto 
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não entregue;
9.2.4. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do produto não entregue, por cada dia 
subsequente ao trigésimo.
9.3. A sanção prevista no item 9.2.1 poderá ser aplicada cumulativamente com os itens 9.2.2 e 9.2.3, 
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
9.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento advier de caso fortuito ou 
motivo de força maior.
9.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade 
superior àquela que aplicou a sanção.
9.7. A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao 
recurso interposto eficácia suspensiva.
9.8. As sanções serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Município de Jacaraci-BA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Considera-se parte integrante desta ata, como se nele estivessem transcritos, o Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 002/2022 , seus Anexos e a proposta da FORNECEDORA.

10.2 A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI a firmar 
as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

11.1 O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o 
Foro da cidade de JACARACI-BAHIA.
11.2 Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada 
conforme, vai assinada pelas partes.

Jacaraci-Bahia, 07 de Março de 2022.

___________________________________
       FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
                           JACARACI/BA

                CNPJ: 11.901.856/0001-54.

___________________________________
UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO     
                            EIRELI – ME
                CNPJ: 18.812.673/0001-01

Testemunhas:

___________________________                                        ______________________________         
Nome:                                                                                   Nome:
CPF nº                                                                                   CPF nº
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003-2022SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

Aos 07 dias do mês de Março do ano de 2022 na sede do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE JACARACI entidade de Direito Público Interno, com sede na Rua Anísio Teixeira, Nº 
02 – 1º PAV. – Centro, Jacaraci - Bahia, inscrito no CNPJ sob Nº. 11.901.856/0001-54, neste ato 
representado pelo (a) MICHELLY SOUZA SANTANA, RG nº 096895316 e CPF nº 021.572.465-84, 
doravante denominado FMSJ, e do outro lado a Empresa a seguir descrita e qualificada nos termos das Leis 
nº 8.666/1993 e nº 10.520/2007, do Decreto Municipal Nº 097 de 01 de dezembro de 2017, resolvem 
registrar os Preços, conforme decisão exarada referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022PE.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Registro de preços destinado a eventual e futura aquisição de material hospitalar, conforme edital e 
anexos.

1.2. A empresa registrada é a seguir descrita, com a respectiva qualificação:

FORNECEDORA:
1.2.1. PRATES PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS – ME , pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.778.471/0001-32, estabelecida na AV. PORTO ALEGRE, 161 – ALTO DO 
CRUZEIRO/ CACULÉ – BAHIA – CEP: 46.300-00, detentora do endereço eletrônico 
ari_cacule@hotmail.com, telefone fixo (77) 98120-7244, através de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a)
SILVAN MOREIRA TEIXEIRA, portador(a) da cédula de identidade nº 20.300.612-71 SSP/BA, e CPF:
065.079.415-06.

Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:

LOTE 2 AGULHAS, ATADURAS SERINGAS
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QNT MARCA VALOR UNIT TOTAL

1 Agulha  para coleta a vácuo 25x0,7 mm Unidade 2000 LABOR 
IMPORT R$ 0,10 R$ 200,00

2 Agulha Desc. 13 x 0,30 mm Unidade 3000 LABOR 
IMPORT R$ 0,10 R$ 300,00

3 Agulha Desc. 13 x 4,5 mm Unidade 12000 LABOR 
IMPORT R$ 0,10 R$ 1.200,00

4 Agulha Desc. 20 x 5,5 mm Unidade 5000 LABOR 
IMPORT R$ 0,10 R$ 500,00

5 Agulha Desc. 25 x 7 mm Unidade 12000 LABOR 
IMPORT R$ 0,10 R$ 1.200,00

6 Agulha Desc. 30 x 8 mm Unidade 18000 LABOR 
IMPORT R$ 0,10 R$ 1.800,00

7 Agulha Desc. 40 x 12 mm Unidade 20000 LABOR 
IMPORT R$ 0,10 R$ 2.000,00

8 Agulha Desc. para Raqui de 25x90cm Unidade 125 SOLIDOR R$ 3,00 R$ 375,00
9 Atadura de crepom de 10 cm x 180 cm 09 fios/cm² Unidade 1200 POLAR FIX R$ 0,30 R$ 360,00

10 Atadura de crepom de 10 cm x 180 cm 13 fios/cm² (Tipo 
4,5)  de qualidade igual ou superior a  NEVE/ CREMER Unidade 5000 POLAR FIX R$ 0,50 R$ 2.500,00

11 Atadura de crepom de 15 cm x 180 cm 13 fios/cm²  (Tipo 
4,5) de qualidade igual ou superior a  NEVE/ CREMER Unidade 4500 POLAR FIX R$ 0,75 R$ 3.375,00

12 Atadura de crepom de 20 cm x 180 cm 13 fios/cm²  (Tipo 
4,5) de qualidade igual ou superior a  NEVE/ CREMER Unidade 4500 POLAR FIX R$ 1,00 R$ 4.500,00

13 Atadura de crepom de 30 cm x 180 cm - 13 fios/cm²  (Tipo 
4,5) de qualidade igual ou superior a  NEVE/ CREMER Unidade 300 POLAR FIX R$ 1,50 R$ 450,00
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14 Caixa de perfuro cortante de 13 litros Unidade 850 DESCARPACK R$ 4,00 R$ 3.400,00
15 Caixa de perfuro cortante de 20 litros Unidade 100 DESCARPACK R$ 6,00 R$ 600,00
16 Cateter Intravenoso Periférico nº 14 Unidade 100 SOLIDOR R$ 0,50 R$ 50,00
17 Cateter Intravenoso Periférico nº 16 Unidade 100 SOLIDOR R$ 0,50 R$ 50,00
18 Cateter Intravenoso Periférico nº 18 Unidade 500 SOLIDOR R$ 0,50 R$ 250,00
19 Cateter Intravenoso Periférico nº 20 Unidade 800 SOLIDOR R$ 0,50 R$ 400,00
20 Cateter Intravenoso Periférico nº 22 Unidade 10000 SOLIDOR R$ 0,50 R$ 5.000,00
21 Cateter Intravenoso Periférico nº 24 Unidade 7000 SOLIDOR R$ 0,50 R$ 3.500,00

22

Compressa de Gaze Hidrófila, 7,5 cm X 7,5 cm quando 
fechada 15 X 30 cm e quando abertas,Descartável, Não 
estéril, 100 % Algodão em Tecido tipo Tela,com 8
Camadas,  dobras e  13 Fios/CM², Não Solta Fiapos; Pacote 
com 500 Unidades. Mínimo 320 G ( Com qualidade igual ou 
superior a marca Cremer/ Polar Fix )

Pacote c/ 
500 1200 POLAR FIX R$ 20,00 R$

24.000,00

23

Compressa Cirurgica 45 cm X 50 cm, Gramatura 38 GR, Não 
Estéril, Confeccionada com Fios 100% Algodão, Em tecido 
Quadruplo com Fio Radiopaco, Com Cardaço Duplo que 
Oferece Melhor Condição de Visibilidade no Local da 
Cirurgia , Em suas extremidades,Possui um Cadarço em 
forma de alça. Não Solta  Fiapo. Pacote contendo 50 
Unidades .(Qualidade similiar a marca Cremmer )

Pacote 
50 und 10 POLAR FIX R$ 80,00 R$ 800,00

24 Canhão para coleta a vácuo Unidade 300 CRALPLAST R$ 0,50 R$ 150,00

25 Esparadrapo Impermeável (extra flexível)- cor branca de 10 
cm x 4,5 m Unidade 500 MISSNER R$ 10,00 R$ 5.000,00

26 Esparadrapo Impermeável (extra flexível)- cor branca de 05 
cm x 4,5 m Unidade 100 MISSNER R$ 5,00 R$ 500,00

27

Fita Adesiva com dorso de papel crepado, saturado e 
envernizado, tratado com látices de estireno 
butadieno,adesivo à base de borracha natural e 
resinas.Marca Igual ou supeior a Cremmer 
facilmente rasgável a mão. 16 mm x 50 m

unidade 800 HOSPFLEX R$ 3,00 R$ 2.400,00

28 Fita Adesiva para Autoclave 19 mm x 30 m Unidade 150 HOSPFLEX R$ 3,00 R$ 450,00
29 Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalérgica  5cm x10 m Unidade 300 MISSNER R$ 5,00 R$ 1.500,00
30 Fita cirúrgica Microporosa Hipoalérgica 10cm x 4,5 m Unidade 288 MISSNER R$ 7,00 R$ 2.016,00

31 Lancetas Automática, espessura Ultra fina, Penetração 
consistente, em conformidade coma NR 32 Caixa 100 600 TKL R$ 20,00 R$

12.000,00
32 Lamina de Bisturi nº 10 Unidade 800 SOLIDOR R$ 0,30 R$ 240,00
33 Lamina de Bisturi nº 11 Unidade 800 SOLIDOR R$ 0,30 R$ 240,00
34 Lamina de Bisturi nº 12 Unidade 800 SOLIDOR R$ 0,30 R$ 240,00
35 Lamina de Bisturi nº 15c Unidade 100 SOLIDOR R$ 0,30 R$ 30,00
36 Lamina de Bisturi nº 21 Unidade 1000 SOLIDOR R$ 0,30 R$ 300,00
37 Lamina de Bisturi nº 22 Unidade 2000 SOLIDOR R$ 0,30 R$ 600,00
38 Scalp nº 19 Unidade 600 SOLIDOR R$ 0,25 R$ 150,00
39 Scalp nº 21 Unidade 1500 SOLIDOR R$ 0,25 R$ 375,00
40 Scalp nº 23 Unidade 1500 SOLIDOR R$ 0,25 R$ 375,00
41 Scalp nº 25 Unidade 1200 SOLIDOR R$ 0,25 R$ 300,00
42 Scalp nº 27 Unidade 100 SOLIDOR R$ 0,24 R$ 24,00
43 Seringa desc. 1 ml c/ agulha 0,8 x 0,3mm unidade 1000 SR R$ 0,40 R$ 400,00
44 Seringa desc. 1 ml c/ agulha slip 13x4,5 mm Unidade 15000 SR R$ 0,40 R$ 6.000,00
45 Seringa desc. 3 ml c/ agulha 25 x 7 mm Unidade 15000 SR R$ 0,25 R$ 3.750,00
46 Seringa desc. 5 ml c/ agulha 25 x 7 mm Unidade 25000 SR R$ 0,25 R$ 6.250,00

47 Seringa desc. 10 ml c/ agulha 25 x 7 mm Unidade 30000 SR R$ 0,40 R$
12.000,00

48 Seringa desc. 20 ml c/ agulha 25 x 7 mm Unidade 15000 SR R$ 0,60 R$ 9.000,00
49 Seringa desc. 60 ml S/ agulha Unidade 200 SR R$ 2,00 R$ 400,00
50 Tubo para coleta á vácuo tampa Roxa Unidade 2000 CRALPLAST R$ 1,00 R$ 2.000,00
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51 Tubo para coleta á vácuo tampa Vermelha Unidade 2000 CRALPLAST R$ 1,00 R$ 2.000,00
52 Tubo para coleta á vácuo tampa( Coagulograma) Unidade 1500 CRALPLAST R$ 1,00 R$ 1.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 127.000,00

LOTE 3 MATERIAL HOSPITALAR
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QNT MARCA VALOR UNIT TOTAL

1 Abaixador de língua PCT
100UND 250 THEOTO R$ 6,22 R$ 1.555,00

2 Almotolias de 250 ml Marrom Unidade 120 J PROLAB R$ 3,00 R$ 360,00
3 Almotolias de 250 ml Transparente Unidade 200 J PROLAB R$ 3,00 R$ 600,00
4 Braçaceira Adulto Nylon Metal Cinza S/ Manguito Unidade 100 SOLIDOR R$ 25,00 R$ 2.500,00
5 Coletor de Urina Infantil Feminino Unidade 100 MEDSONDA R$ 0,50 R$ 50,00
6 Coletor de Urina Infantil Masculino Unidade 100 MEDSONDA R$ 0,50 R$ 50,00

7
Conj. Aux. Papanicolaoau Tam. G (01 Espéculo P,01 Escova 
Cervical;01 Luva EVA;01 Espatula Mod. Ayre;01 Lamina de 
vidro)

Kits 400 KOLPLAST R$ 2,00 R$ 800,00

8
Conj. Aux. Papanicolaoau Tam. M(01 Espéculo P,01 Escova 
Cervical;01 Luva EVA;01 Espatula Mod. Ayre;01 Lamina de 
vidro)

Kits 2000 KOLPLAST R$ 2,66 R$ 5.320,00

9
Conj. Aux. Papanicolaoau Tam. P(01 Espéculo P,01 Escova 
Cervical;01 Luva EVA;01 Espatula Mod. Ayre;01 Lamina de 
vidro)

Kits 400 KOLPLAST R$ 2,66 R$ 1.064,00

10 Dispositivo p/ Incontinência Urinária  P, M e G Unidade 100 SOLIDOR R$ 1,50 R$ 150,00

11

Dreno de Tórax-Frasco de PVC cristal rígido, graduado a 
cada 50ml, com capacidade  2.000 ml.Tampa de rosca 
rápida com 3 vias, sendo 01 via do paciente com 
indentificação, extensão de PVC cristal com 1,20m, pinça 
plana corta-fluxo e espiral plástico para impedir o 
acotovelamento da extensão que alcança o fundo do 
frasco (selo d’água).Segunda via aberta para o ambiente, 
também servindo como extensão do dreno.Terceira via 
fechada.
Livre de látex.Esterelizado em ETO.

unidade 2 MEDSHARP R$ 50,00 R$ 100,00

12 Eletródos Descartável ECG-DEA Modelo MSGST-06 
Espuma, Gel sólido

Pacote 
com 50 15 SOLIDOR R$ 27,00 R$ 405,00

13
Esfigmomonômetro aneróirde, adulto, braçadeira em 
nylon com fecho metal qualidade igual ou superior à marca 
BIC

Unidade 30 PREMIUM R$ 120,00 R$ 3.600,00

14 Estetoscópio com tubo duplo, olivas e diafragmas para 
conversão em diferentes formas de uso. Unidade 30 PREMIUM R$ 23,00 R$ 690,00

15 Filme para Ultrassom UPP 110 HG 110mmx18m 
Compatível com  a marca Sony Unidade 20 SONY R$ 180,00 R$ 3.600,00

16 Filtro HMEF Bacterial Viral Adu/Inf unidade 24 BECARE R$ 10,00 R$ 240,00
17 Fluxômetro para Oxigênio 0-15 L/mim Unidade 12 PROTEC R$ 110,00 R$ 1.320,00
18 Frasco Umidificador para oxigênio em plástico 250ml Unidade 36 PROTEC R$ 26,00 R$ 936,00
19 Gel Condutor Incolor para Ultrassom Bag 5 kg 15 RMC R$ 37,00 R$ 555,00
20 Grampo para Cordão Umbilical Unidade 100 KOLPLAST R$ 1,00 R$ 100,00

21
Kit micronebulizador adulto com máscara, copo graduado 
entre 5 e 15 ml, extensão transparente de no mínimo 
1,3m.

Unidade 10 DARU R$ 11,00 R$ 110,00

22
Kit micronebulizador infantil com máscara, copo graduado 
entre 5 e 15 ml, extensão transparente de no mínimo 
1,3m.

Unidade 10 DARU R$ 11,00 R$ 110,00

23 Medidor de Pressão Digital Automático de Braço – HEM-
7113. de qualidade igual ou superior da Onrom Unidade 5 ONROM R$ 120,00 R$ 600,00

24 Manguito em borracha, 2 vias para Aparelho de Pressão Unidade 60 SOLIDOR R$ 20,00 R$ 1.200,00
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Adulto.

25 Mascara de Alta Concentração com tubo de O2 e 
reservatório Unidade 100 MACROSUL R$ 27,00 R$ 2.700,00

26 Pêra em Borracha para Aparelho de Pressão Adulto Unidade 24 SOLIDOR R$ 10,00 R$ 240,00
27 Pêra em Borracha para ECG Unidade 12 MIKATOS R$ 2,00 R$ 24,00
28 Perfurador de Membrana Amniótica Unidade 30 KOLPLAST R$ 1,50 R$ 45,00
29 Pinça Cheron 30 cm em plástico Unidade 600 KOLPLAST R$ 2,00 R$ 1.200,00
30 Preservativo sem Lubrificante Unidade 144 MADEITEX R$ 1,00 R$ 144,00
31 Termômetro Clínico Digital com alarme sonoro Unidade 100 G TECH R$ 20,00 R$ 2.000,00
32 Termômetro Infravermelho Digital de Testa. Unidade 5 ANU R$ 90,00 R$ 450,00

33
Tira reativa para dosagem de glicemia capilar. Obs: A 
empresa deverá fornecer aparelhos glicosímetros de 
marca compatível com as tiras. (1/1.000)

Tiras 50000 ONCALL PLUS R$ 0,40 R$
20.000,00

34 Tubo de Látex ref. 200 com 15 m Unidade 4 LEMGRUBER R$ 70,00 R$ 280,00
35 Tubo de Silicone  ref. 204, 6 x 12mm com 15 metros Unidade 5 KINNER R$ 338,40 R$ 1.692,00
36 Válvula de deflação para aparelho de pressão aneróide Unidade 12 SOLIDOR R$ 30,00 R$ 360,00
37 Válvula Reguladora para cilindro de oxigênio Unidade 10 PROTEC R$ 480,00 R$ 4.800,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 59.950,00

LOTE 4 SONDAS/ FIOS 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QNT MARCA VALOR UNIT TOTAL

1
Cânula/Sonda  Nasofaríngea Nº 7,0 - Em PVC 
biocompatível, de menor diâmetro; flexível; c/ bordas 
arredondadas, maleáveis e macias.

Unidade 2 KELP MED R$ 20,00 R$ 40,00

2
Cânula/Sonda Nasofaríngea Nº 7,5- Em PVC biocompatível, 
de menor diâmetro; flexível; c/ bordas arredondadas, 
maleáveis e macias.

Unidade 2 KELP MED R$ 20,00 R$ 40,00

3
Cânula/Sonda Nasofaríngea Nº 8 - Em PVC biocompatível, 
de menor diâmetro; flexível; c/ bordas arredondadas, 
maleáveis e macias.

Unidade 2 KELP MED R$ 20,00 R$ 40,00

4
Cânula/Sonda  Nasofaríngea Nº 8,5- Em PVC 
biocompatível, de menor diâmetro; flexível; c/ bordas 
arredondadas, maleáveis e macias.

Unidade 2 KELP MED R$ 20,00 R$ 40,00

5
Cateter Umbilical Nº 4,0 Mono Lúmen,Estéril à mox. De 
zinco. Isento de látex, Conexão Luer, Apirogênico, 
Radiopaco e Atóxico

Unidade 5 BCI MEDICAL R$ 50,00 R$ 250,00

6
Cateter Umbilical Nº 5,0 Mono Lúmen,Estéril à mox. De 
zinco. Isento de látex, Conexão Luer, Apirogênico, 
Radiopaco e Atóxico

Unidade 5 BCI MEDICAL R$ 50,00 R$ 250,00

7

Cateter  de poliuretano 16Ga (5fr) x 20 cm p/ acesso 
nenoso central, 1 fio gui 3mm J.032´´x60 cm c/ dipensador, 
1 agulha 18gax2 3/4 (7cm), 1 seringa  5ml c/ agulha 30x7, 1 
dilatador de vaso, 1 aba de sutura, 1 tampa luer e 1 
abraçadeira.

Unidade 20 ARGON R$ 50,00 R$ 1.000,00

8 Cateter Nasal para oxigênio tipo óculos Infantil Unidade 100 SOLIDOR R$ 1,35 R$ 135,00
9 Cateter Nasal para oxigênio tipo óculos Adulto Unidade 800 SOLIDOR R$ 1,35 R$ 1.080,00

10 Coletor de Urina Sistema Fechado 2.000 ml Unidade 400 LABOR 
IMPORT R$ 6,00 R$ 2.400,00

11 Coletor Universal estéril com pá 100 ml graduado até 80 
ml Unidade 2500 J PROLAB R$ 0,35 R$ 875,00

12 Equipo Macro-gotas com Injetor Lateral(Conector Luer Slip 
C/Filtro ) Unidade 15000 SOLIDOR R$ 1,70 R$

25.500,00
13 Equipo Micro-gotas com Injetor Lateral- Completo Unidade 200 SOLIDOR R$ 1,70 R$ 340,00
14 Equipo Multivias c/ Clamp 2 Vias Unidade 6000 TKL R$ 1,15 R$ 6.900,00

15
Equipo Nutrição Enteral Escalonado,Estéril, PVC flexível. 
possui ponta perfurante com tampa protetora, câmara de 
gotejamento.

unidade 120 DESCARPACK R$ 3,00 R$ 360,00
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16 Equipo Descartável para Transfusão de Sangue Unidade 1000 SOLIDOR R$ 5,00 R$ 5.000,00

17 Equipo para Bomba de infusão PVC Cristal-MILSET. REF. 
EM 0421 0000/Transparente-Samtronic Unidade 50 LIFE MED R$ 20,00 R$ 1.000,00

18 Equipo para Bomba de infusão PVC-MILSET . REF. EM 0422 
000/ Fotoprotetor-Samtronic Unidade 50 LEFE MED R$ 20,00 R$ 1.000,00

19 Fio Catgut cromado -0- com agulha 5 cm Unidade 192 SHALON R$ 4,50 R$ 864,00
20 Fio Catgut cromado -1- com agulha 5 cm Unidade 336 SHALON R$ 4,50 R$ 1.512,00
21 Fio Catgut cromado 2-0 com agulha 5 cm Unidade 192 SHALON R$ 4,50 R$ 864,00
22 Fio Catgut cromado 3-0 com agulha 5 cm Unidade 192 SHALON R$ 4,50 R$ 864,00
23 Fio Catgut cromado 4-0 com agulha 5 cm Unidade 192 SHALON R$ 4,50 R$ 864,00
24 Fio Catgut simples -0- com agulha 5cm Unidade 72 SHALON R$ 4,50 R$ 324,00
25 Fio Catgut simples -1- com agulha 5cm Unidade 72 SHALON R$ 4,50 R$ 324,00
26 Fio Catgut simples 2-0 com agulha 5cm Unidade 72 SHALON R$ 4,50 R$ 324,00
27 Fio Catgut simples 3-0 com agulha 5 cm Unidade 72 SHALON R$ 4,50 R$ 324,00
28 Fio de Nylon -0- com agulha 5 cm Unidade 120 SHALON R$ 1,85 R$ 222,00
29 Fio de Nylon -1- com agulha 5 cm Unidade 144 SHALON R$ 1,85 R$ 266,40
30 Fio de Nylon 2-0 com agulha 5 cm Unidade 192 SHALON R$ 1,85 R$ 355,20
31 Fio de Nylon 3-0 com agulha 5 cm Unidade 1000 SHALON R$ 1,85 R$ 1.850,00
32 Fio de Nylon 4-0 com agulha 5 cm Unidade 144 SHALON R$ 1,85 R$ 266,40
33 Fio de Nylon 5-0 com agulha 5cm Unidade 72 SHALON R$ 1,85 R$ 133,20
34 Fio de Nylon6-0 com agulha 5 cm Unidade 72 SHALON R$ 1,85 R$ 133,20
35 Fio Vicryl 1-0 com agulha 4cm, 1/2 círculo Unidade 108 PROCARE R$ 10,00 R$ 1.080,00

36 Frasco para nutrição enteral 300ml não estéril(compatível 
c/ o equipo de nutrição enteral licitado) unidade 120 BIOBASE R$ 1,50 R$ 180,00

37 Introdutor Bougie Articulado Unidade 5 CELMAT R$ 100,00 R$ 500,00
38 Sonda de Alimentação enteral com fio guia Nº 12 Unidade 15 SOLUMED R$ 18,00 R$ 270,00
39 Sonda de Aspiração Traqueal nº 04 Unidade 120 BIOBASE R$ 0,80 R$ 96,00
40 Sonda de Aspiração Traqueal nº 06 Unidade 300 BIOBASE R$ 0,80 R$ 240,00
41 Sonda de Aspiração Traqueal nº 08 Unidade 200 BIOBASE R$ 0,80 R$ 160,00
42 Sonda de Aspiração Traqueal nº 10 Unidade 120 BIOBASE R$ 0,80 R$ 96,00
43 Sonda de Aspiração Traqueal nº 12 Unidade 200 BIOBASE R$ 0,80 R$ 160,00
44 Sonda de Aspiração Traqueal nº 14 Unidade 200 BIOBASE R$ 0,80 R$ 160,00
45 Sonda de Aspiração Traqueal nº 16 Unidade 100 BIOBASE R$ 0,80 R$ 80,00
46 Sonda de foley 2 vias com balão nº 08 Unidade 30 SOLIDOR R$ 4,40 R$ 132,00
47 Sonda de foley 2 vias com balão nº 12 Unidade 120 SOLIDOR R$ 4,40 R$ 528,00
48 Sonda de foley 2 vias com balão nº 14 Unidade 150 SOLIDOR R$ 4,40 R$ 660,00
49 Sonda de foley 2 vias com balão nº 16 Unidade 150 SOLIDOR R$ 4,40 R$ 660,00
50 Sonda de foley 2 vias com balão nº 18 Unidade 150 SOLIDOR R$ 4,40 R$ 660,00
51 Sonda de foley 2 vias com balão nº 20 Unidade 100 SOLIDOR R$ 4,40 R$ 440,00
52 Sonda de foley 2 vias com balão nº 22 Unidade 50 SOLIDOR R$ 4,40 R$ 220,00
53 Sonda de foley 3 vias com balão nº 16 Unidade 50 SOLIDOR R$ 6,00 R$ 300,00
54 Sonda de foley 3 vias com balão nº 18 Unidade 30 SOLIDOR R$ 6,00 R$ 180,00
55 Sonda de foley 3 vias com balão nº 20 Unidade 50 SOLIDOR R$ 6,00 R$ 300,00
56 Sonda de foley 3 vias com balão nº22 Unidade 50 SOLIDOR R$ 6,00 R$ 300,00
57 Sonda de foley 3 vias com balão nº24 Unidade 50 SOLIDOR R$ 6,00 R$ 300,00

58 Sonda de Gastrostomia em silicone com balão(tipo padrão) 
Nº 18 Unidade 5 MEDICONE R$ 100,00 R$ 500,00

59 Sonda de Gastrostomia em silicone com balão(tipo padrão) 
Nº 20 Unidade 5 MEDICONE R$ 100,00 R$ 500,00

60 Sonda de Gastrostomia em silicone com balão(tipo padrão) 
Nº 24 Unidade 5 MEDICONE R$ 100,00 R$ 500,00

61 Sonda Endotraqueal Desc. C/B infantil Unidade 5 SOLIDOR R$ 6,24 R$ 31,20
62 Sonda Endotraqueal Desc. C/B nº 7,0 Unidade 10 SOLIDOR R$ 6,15 R$ 61,50
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63 Sonda Endotraqueal Desc. C/B nº 7,5 Unidade 12 SOLIDOR R$ 6,15 R$ 73,80
64 Sonda Endotraqueal Desc. C/B nº 8,0 Unidade 12 SOLIDOR R$ 6,15 R$ 73,80
65 Sonda Endotraqueal Desc. C/B nº 8,5 Unidade 10 SOLIDOR R$ 6,15 R$ 61,50
66 Sonda Endotraqueal Desc. C/B nº 9,0 Unidade 8 SOLIDOR R$ 6,15 R$ 49,20
67 Sonda naso gástrica curta nº 06 Unidade 220 BIOBASE R$ 0,78 R$ 171,60
68 Sonda naso gástrica curta nº 08 Unidade 200 BIOBASE R$ 0,80 R$ 160,00
69 Sonda naso gástrica curta nº 10 Unidade 100 BIOBASE R$ 0,80 R$ 80,00
70 Sonda naso gástrica curta nº 12 Unidade 100 BIOBASE R$ 0,80 R$ 80,00
71 Sonda naso gástrica curta nº 14 Unidade 100 BIOBASE R$ 0,80 R$ 80,00
72 Sonda naso gástrica curta nº 16 Unidade 100 BIOBASE R$ 0,80 R$ 80,00
73 Sonda naso gástrica curta nº 18 Unidade 100 BIOBASE R$ 0,80 R$ 80,00
74 Sonda naso gástrica longa nº 04 Unidade 100 BIOBASE R$ 1,10 R$ 110,00
75 Sonda naso gástrica longa nº 06 Unidade 100 BIOBASE R$ 1,10 R$ 110,00
76 Sonda naso gástrica longa nº 08 Unidade 100 BIOBASE R$ 1,65 R$ 165,00
77 Sonda naso gástrica longa nº 10 Unidade 100 BIOBASE R$ 1,65 R$ 165,00
78 Sonda naso gástrica longa nº 12 Unidade 150 BIOBASE R$ 1,65 R$ 247,50
79 Sonda naso gástrica longa nº 14 Unidade 150 BIOBASE R$ 1,65 R$ 247,50
80 Sonda naso gástrica longa nº 16 Unidade 250 BIOBASE R$ 1,65 R$ 412,50
81 Sonda naso gástrica longa nº 18 Unidade 150 BIOBASE R$ 1,65 R$ 247,50
82 Sonda uretral nº 06 Unidade 30 BIOBASE R$ 1,00 R$ 30,00
83 Sonda uretral nº 08 Unidade 80 BIOBASE R$ 1,00 R$ 80,00
84 Sonda uretral nº 12 Unidade 1000 BIOBASE R$ 1,00 R$ 1.000,00
85 Sonda uretral nº 14 Unidade 130 BIOBASE R$ 1,00 R$ 130,00
86 Sonda uretral nº 16 Unidade 130 BIOBASE R$ 1,00 R$ 130,00
87 Suporte de  tubo oro traqueal Unidade 20 PORTEX R$ 40,00 R$ 800,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 69.900,00

Valor total    R$    256.850,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta 
reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

2.1. Os pedidos de fornecimento de produtos ocorrerão de acordo com a necessidade da Secretaria 
Municipal e por meio da emissão de nota(s) de empenho, Instrumento Contratual ou qualquer outro meio 
legal.
2.2. Os fornecimentos deverão ser prestados em 05 (cinco) dias úteis após recebido a requisição emitida 
pela secretaria.
2.2.1 O fornecimento, objeto desta licitação deverá ser efetuado no local indicado, de acordo a ordem de 
fornecimento/requisição emitida pela Secretaria Municipal.

2.3 A execução será acompanhada e fiscalizada pelo (a) servidor (a) Glauco Kennedy Souza e Souza,
designado pela Administração do CONTRATANTE, conforme portaria nº 31 de 08/07/2021, nos termos do 
art. 67 da Lei nº. 8.666/93.
2.4. Correrão por conta da FORNECEDORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

2.5. Constatada divergência entre o(s) produto(s) entregue(s) especificado na proposta, a FORNECEDORA 
deverá substituí-los no prazo de 03 (tres) dias ininterruptos do recebimento da comunicação da recusa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS

3.1 O preço ofertado pelas Licitantes signatárias da presente Ata de Registro de Preços, são os constantes 
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na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 .
3.2 Em cada fornecimento de produto decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as 
cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 que a precedeu e 
integra o presente instrumento de compromisso.
3.3 Em cada fornecimento de produto, o preço unitário/total a ser pago será o constante da proposta 
apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 , pela empresa fornecedora da presente Ata, a qual 
também a integra.
3.4 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, com início em 07 / 03 /_2022 e término em 07 / 03 / 2023, enquanto a proposta continuar se 
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do Decreto nº 097/2017.
3.5 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL não 
será obrigada a adquirir o produto relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo PREGÃO 
ELETRÔNICO para Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar 
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, 
cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao 
vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA

4.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação serão efetuados até o dia 20 
(vinte), do mês subseqüente após o recebimento, conferência e aceite dos produtos entregues, por meio de 
Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura correspondente, acompanhada dos comprovantes impressos de regularidade de débito da 
Dívida Ativa da União, Estado e Município, FGTS e Trabalhistas válidas e as demais exigências 
administrativas em vigor;
5.1.1. Caso seja constatada a não regularidade fiscal ou referente à outra certidão, a FORNECEDORA será 
notificada pela Secretaria Municipal, fixando-se um prazo para a regularização da situação, sob pena de 
anulação da Ata de Registro de Preços.
5.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho, números 
do Banco, Agência e Conta Corrente da fornecedora, descrição do objeto fornecido;
5.3. Não será efetuado qualquer pagamento a fornecedora enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira por parte desta, seja em virtude de penalidade, indenização, inadimplência contratual 
ou qualquer outra de sua responsabilidade.
5.4 No caso de devolução da nota fiscal ou fatura, por sua inexatidão ou de dependência de carta corretiva, 
nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 5.1. será contado da data de entrega da 
referida correção.
5.5 Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registro em nome da 
FORNECEDORA em qualquer cadastro de empresas Inidôneas, suspensas ou Impedidas de licitar com a 
Administração Pública.

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1 Os produtos deverão ser entregues no local designado na requisição/ordem de fornecimento, conforme 
constante no termo de referência, com todos os custos por conta do contratado.
6.2 O fornecimento do(s) objeto (s) será acompanhada e fiscalizada conforme item 2.3, designado(s) para 
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esse fim, permitida a assistência de terceiros.
a) A responsabilidade pelo recebimento do produto ficará a cargo de servidor designado pela
secretaria, o qual procederá ao atesto da Nota Fiscal.

6.3 O recebimento será feito em duas etapas:

6.3.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO:

a) No local do fornecimento do objeto, o Servidor designado fará o recebimento dos mesmos, limitando-se
a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a
data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas.

6.3.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO:

a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o Servidor designado
procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos produtos entregues em
conformidade com o exigido neste Edital e constante da respectiva proposta de preço da licitante
vencedora.
6.4 Em caso de conformidade, o responsável atestará a efetivação do fornecimento dos produtos na Nota 
Fiscal e a encaminhará ao setor competente para fins de pagamento. 
6.5. Durante o recebimento provisório, em caso de desconformidade e rejeição do fornecimento do produto, 
o Município poderá exigir a substituição de qualquer do(s) produto(s) que não esteja(m) de acordo com as
especificações no prazo de 10 (dez) dias ininterruptos.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

7.1. Promover o fornecimento do material dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas no Termo de 
Referência, guardando-os de forma adequada até a efetiva retirada dos mesmos.
7.2. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outra empresa.
7.3. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus à Administração.
7.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Secretaria Municipal.
7.5. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da Secretaria, devendo 
substituir no prazo de 10 (dez) dias corridos qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa 
ordem e às normas disciplinares da Secretaria Municipal.
7.6. Comunicar ao Gestor do Contrato, vinculado à Secretaria Municipal, qualquer anormalidade de caráter 
urgente referente ao fornecimento do material e prestar os esclarecimentos cabíveis.
7.7. Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.8. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
validade;
7.9. Validade, garantia e data de fabricação: validade ou garantia a contar da data de entrega.
7.10. Apresentar para cada pagamento certidões negativas de débito da Dívida Ativa da União, Estado e 
Município, FGTS e Trabalhistas válidas.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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8.1. Permitir o acesso dos empregados da FORNECEDORA às dependências da Secretaria Municipal para 
a entrega do material proporcionando todas as facilidades para que a fornecedora possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições contratuais.
8.2. Rejeitar, no todo, o material fornecido em desacordo com as obrigações assumidas pela 
FORNECEDORA.
8.3. Comunicar à FORNECEDORA qualquer irregularidade no fornecimento do material.
8.4. Impedir que terceiros forneçam o material objeto deste Termo.

8.5. Atestar fatura correspondente, por intermédio de servidor designado para essa finalidade.
8.6 Receber o material, verificando as condições de entrega, conferindo a compatibilidade das 
especificações constantes da Nota Fiscal com a Nota de Empenho e atestando seu recebimento.
8.7 Rejeitar, com a devida justificativa, qualquer produto entregue fora das especificações contratadas, 
arcando a FORNECEDORA com ônus decorrente do fato.

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES

9.1. A LICITANTE que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de 
Registro de Preços ou Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais.
9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a Administração aplicará à LICITANTE 
VENCEDORA, as seguintes sanções:
9.2.1. Advertência por escrito;
9.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o 
reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
9.2.3. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do produto 
não entregue;
9.2.4. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do produto não entregue, por cada dia 
subsequente ao trigésimo.
9.3. A sanção prevista no item 9.2.1 poderá ser aplicada cumulativamente com os itens 9.2.2 e 9.2.3, 
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
9.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento advier de caso fortuito ou 
motivo de força maior.
9.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade 
superior àquela que aplicou a sanção.
9.7. A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao 
recurso interposto eficácia suspensiva.
9.8. As sanções serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Município de Jacaraci-BA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS
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10.1 Considera-se parte integrante desta ata, como se nele estivessem transcritos, o Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 002/2022 , seus Anexos e a proposta da FORNECEDORA.

10.2 A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI a firmar 
as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

11.1 O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o 
Foro da cidade de JACARACI-BAHIA.
11.2 Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada 
conforme, vai assinada pelas partes.

Jacaraci-Bahia, 07 de Março de 2022.

___________________________________
       FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
                           JACARACI/BA

                CNPJ: 11.901.856/0001-54.

___________________________________
PRATES PRODUTOS MÉDICOS 

ODONTOLÓGICOS – ME
CNPJ: 20.778.471/0001-32

Testemunhas:

___________________________                                        ______________________________         
Nome:                                                                                   Nome:
CPF nº                                                                                   CPF nº
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004-2022SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

Aos 07 dias do mês de Março do ano de 2022 na sede do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE JACARACI entidade de Direito Público Interno, com sede na Rua Anísio Teixeira, Nº 
02 – 1º PAV. – Centro, Jacaraci - Bahia, inscrito no CNPJ sob Nº. 11.901.856/0001-54, neste ato 
representado pelo (a) MICHELLY SOUZA SANTANA, RG nº 096895316 e CPF nº 021.572.465-84, 
doravante denominado FMSJ, e do outro lado a Empresa a seguir descrita e qualificada nos termos das Leis 
nº 8.666/1993 e nº 10.520/2007, do Decreto Municipal Nº 097 de 01 de dezembro de 2017, resolvem 
registrar os Preços, conforme decisão exarada referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022PE.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Registro de preços destinado a eventual e futura aquisição de material hospitalar, conforme edital e 
anexos.

1.2. A empresa registrada é a seguir descrita, com a respectiva qualificação:

FORNECEDORA:
1.2.1. K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 36.104.318/0001-60, estabelecida na R AURELINA RAMOS MARTINS, Nº 100, 

Bela Vista / Espinosa- MG, CEP: 39.510-000, detentora do endereço eletrônico 

kayque460@gmail.com/distribuidoramendes38@gmail.com, telefone fixo (77) 9944-8412/38 9944-

8412/38 99139-6464, através de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a) KAYQUE JOSE KENTENICH 

DANTAS MENDES, portador(a) da cédula de identidade nº MG – 19.785.679 SSP/MG, e CPF: 

139.144.246-64.

Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:

LOTE 1 LUVAS
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QNT MARCA VALOR UNIT TOTAL

1

Luva de segurança tamanho G para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. ESTE 
EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR 
O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

Caixa c/ 
100u 100

Targa Anvisa
80256170001

R$ 19,00 R$ 
1.900,00

2

Luva de segurança tamanho M para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. ESTE 
EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR 
O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

Caixa c/ 
100u 1000

Targa Anvisa
80256170001

R$ 19,00
R$ 

19.000,00

3

Luva de segurança tamanho P para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. ESTE 
EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR 
O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

Caixa c/ 
100u 1000

Targa Anvisa
80256170001

R$ 19,00
R$ 

19.000,00

4

Luva de segurança tamanho PP para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. ESTE 
EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR 
O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

Caixa c/ 
100u 100

Targa Anvisa
80256170001

R$ 19,00 R$ 
1.900,00
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5 Luva para Limpeza em Látex Cano longo 
Tamanho G Pares 400 MB LIFE

CA 44.541
R$ 2,50 R$ 

1.000,00

6 Luva para Limpeza em Látex Cano longo 
Tamanho M Pares 500 MB LIFE

CA 44.541
R$ 2,50 R$ 

1.250,00

7 Luva para Limpeza em Látex Cano longo 
Tamanho P Pares 300 MB LIFE

CA 44.541
R$ 2,50 R$  750,00

8 Luvas Cirúrgicas de látex estéril, 
lubrificada com pó nº 6,5 Pares 400 Targa 

80256170022
R$ 1,50 R$ 600,00

9 Luvas Cirúrgicas de látex estéril, 
lubrificada com pó nº 7,0 Pares 1000 Targa

80256170022
R$ 1,50 R$ 1.500,00

10 Luvas Cirúrgicas de látex estéril, 
lubrificada com pó nº 7,5 Pares 1000 Targa

80256170022
R$ 1,50 R$ 1.500,00

11 Luvas Cirúrgicas de látex estéril, 
lubrificada com pó nº 8,0 Pares 1000 Targa

80256170022
R$ 1,50 R$ 1.500,00

VALOR TOTAL R$       49.900,00

Valor total    R$    49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

2.1. Os pedidos de fornecimento de produtos ocorrerão de acordo com a necessidade da Secretaria 
Municipal e por meio da emissão de nota(s) de empenho, Instrumento Contratual ou qualquer outro meio 
legal.
2.2. Os fornecimentos deverão ser prestados em 05 (cinco) dias úteis após recebido a requisição emitida 
pela secretaria.
2.2.1 O fornecimento, objeto desta licitação deverá ser efetuado no local indicado, de acordo a ordem de 
fornecimento/requisição emitida pela Secretaria Municipal.

2.3 A execução será acompanhada e fiscalizada pelo (a) servidor (a) Glauco Kennedy Souza e Souza,
designado pela Administração do CONTRATANTE, conforme portaria nº 31 de 08/07/2021, nos termos do 
art. 67 da Lei nº. 8.666/93.
2.4. Correrão por conta da FORNECEDORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

2.5. Constatada divergência entre o(s) produto(s) entregue(s) especificado na proposta, a FORNECEDORA 
deverá substituí-los no prazo de 03 (tres) dias ininterruptos do recebimento da comunicação da recusa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS

3.1 O preço ofertado pelas Licitantes signatárias da presente Ata de Registro de Preços, são os constantes 
na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 .
3.2 Em cada fornecimento de produto decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as 
cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 que a precedeu e 
integra o presente instrumento de compromisso.
3.3 Em cada fornecimento de produto, o preço unitário/total a ser pago será o constante da proposta 
apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 , pela empresa fornecedora da presente Ata, a qual 
também a integra.
3.4 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, com início em 07 / 03 /_2022 e término em 07 / 03 / 2023, enquanto a proposta continuar se 
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do Decreto nº 097/2017.
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3.5 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL não 
será obrigada a adquirir o produto relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo PREGÃO 
ELETRÔNICO para Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar 
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, 
cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao 
vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA

4.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação serão efetuados até o dia 20 
(vinte), do mês subseqüente após o recebimento, conferência e aceite dos produtos entregues, por meio de 
Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura correspondente, acompanhada dos comprovantes impressos de regularidade de débito da 
Dívida Ativa da União, Estado e Município, FGTS e Trabalhistas válidas e as demais exigências 
administrativas em vigor;
5.1.1. Caso seja constatada a não regularidade fiscal ou referente à outra certidão, a FORNECEDORA será 
notificada pela Secretaria Municipal, fixando-se um prazo para a regularização da situação, sob pena de 
anulação da Ata de Registro de Preços.
5.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho, números 
do Banco, Agência e Conta Corrente da fornecedora, descrição do objeto fornecido;
5.3. Não será efetuado qualquer pagamento a fornecedora enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira por parte desta, seja em virtude de penalidade, indenização, inadimplência contratual 
ou qualquer outra de sua responsabilidade.
5.4 No caso de devolução da nota fiscal ou fatura, por sua inexatidão ou de dependência de carta corretiva, 
nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 5.1. será contado da data de entrega da 
referida correção.
5.5 Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registro em nome da 
FORNECEDORA em qualquer cadastro de empresas Inidôneas, suspensas ou Impedidas de licitar com a 
Administração Pública.

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1 Os produtos deverão ser entregues no local designado na requisição/ordem de fornecimento, conforme 
constante no termo de referência, com todos os custos por conta do contratado.
6.2 O fornecimento do(s) objeto (s) será acompanhada e fiscalizada conforme item 2.3, designado(s) para 
esse fim, permitida a assistência de terceiros.
a) A responsabilidade pelo recebimento do produto ficará a cargo de servidor designado pela 
secretaria, o qual procederá ao atesto da Nota Fiscal.

6.3 O recebimento será feito em duas etapas:

6.3.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO:
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a) No local do fornecimento do objeto, o Servidor designado fará o recebimento dos mesmos, limitando-se
a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a
data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas.

6.3.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO:

a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o Servidor designado
procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos produtos entregues em
conformidade com o exigido neste Edital e constante da respectiva proposta de preço da licitante
vencedora.
6.4 Em caso de conformidade, o responsável atestará a efetivação do fornecimento dos produtos na Nota 
Fiscal e a encaminhará ao setor competente para fins de pagamento. 
6.5. Durante o recebimento provisório, em caso de desconformidade e rejeição do fornecimento do produto, 
o Município poderá exigir a substituição de qualquer do(s) produto(s) que não esteja(m) de acordo com as
especificações no prazo de 10 (dez) dias ininterruptos.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

7.1. Promover o fornecimento do material dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas no Termo de 
Referência, guardando-os de forma adequada até a efetiva retirada dos mesmos.
7.2. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outra empresa.
7.3. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus à Administração.
7.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Secretaria Municipal.
7.5. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da Secretaria, devendo 
substituir no prazo de 10 (dez) dias corridos qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa 
ordem e às normas disciplinares da Secretaria Municipal.
7.6. Comunicar ao Gestor do Contrato, vinculado à Secretaria Municipal, qualquer anormalidade de caráter 
urgente referente ao fornecimento do material e prestar os esclarecimentos cabíveis.
7.7. Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.8. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
validade;
7.9. Validade, garantia e data de fabricação: validade ou garantia a contar da data de entrega.
7.10. Apresentar para cada pagamento certidões negativas de débito da Dívida Ativa da União, Estado e 
Município, FGTS e Trabalhistas válidas.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Permitir o acesso dos empregados da FORNECEDORA às dependências da Secretaria Municipal para 
a entrega do material proporcionando todas as facilidades para que a fornecedora possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições contratuais.
8.2. Rejeitar, no todo, o material fornecido em desacordo com as obrigações assumidas pela 
FORNECEDORA.
8.3. Comunicar à FORNECEDORA qualquer irregularidade no fornecimento do material.
8.4. Impedir que terceiros forneçam o material objeto deste Termo.
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8.5. Atestar fatura correspondente, por intermédio de servidor designado para essa finalidade.
8.6 Receber o material, verificando as condições de entrega, conferindo a compatibilidade das 
especificações constantes da Nota Fiscal com a Nota de Empenho e atestando seu recebimento.
8.7 Rejeitar, com a devida justificativa, qualquer produto entregue fora das especificações contratadas, 
arcando a FORNECEDORA com ônus decorrente do fato.

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES

9.1. A LICITANTE que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de 
Registro de Preços ou Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais.
9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a Administração aplicará à LICITANTE 
VENCEDORA, as seguintes sanções:
9.2.1. Advertência por escrito;
9.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o 
reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
9.2.3. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do produto 
não entregue;
9.2.4. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do produto não entregue, por cada dia 
subsequente ao trigésimo.
9.3. A sanção prevista no item 9.2.1 poderá ser aplicada cumulativamente com os itens 9.2.2 e 9.2.3, 
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
9.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento advier de caso fortuito ou 
motivo de força maior.
9.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade 
superior àquela que aplicou a sanção.
9.7. A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao 
recurso interposto eficácia suspensiva.
9.8. As sanções serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Município de Jacaraci-BA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Considera-se parte integrante desta ata, como se nele estivessem transcritos, o Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 002/2022 , seus Anexos e a proposta da FORNECEDORA.

10.2 A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI a firmar 
as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO
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11.1 O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o 
Foro da cidade de JACARACI-BAHIA.
11.2 Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada 
conforme, vai assinada pelas partes.

Jacaraci-Bahia, 07 de Março de 2022.

___________________________________
       FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

      JACARACI/BA
 CNPJ: 11.901.856/0001-54.

___________________________________
K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 36.104.318/0001-60

Testemunhas:

___________________________              ______________________________        
Nome:       Nome:
CPF nº       CPF nº
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005-2022SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

Aos 07 dias do mês de Março do ano de 2022 na sede do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE JACARACI entidade de Direito Público Interno, com sede na Rua Anísio Teixeira, Nº 
02 – 1º PAV. – Centro, Jacaraci - Bahia, inscrito no CNPJ sob Nº. 11.901.856/0001-54, neste ato 
representado pelo (a) MICHELLY SOUZA SANTANA, RG nº 096895316 e CPF nº 021.572.465-84, 
doravante denominado FMSJ, e do outro lado a Empresa a seguir descrita e qualificada nos termos das Leis 
nº 8.666/1993 e nº 10.520/2007, do Decreto Municipal Nº 097 de 01 de dezembro de 2017, resolvem 
registrar os Preços, conforme decisão exarada referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022PE.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Registro de preços destinado a eventual e futura aquisição de material hospitalar, conforme edital e 
anexos.

1.2. A empresa registrada é a seguir descrita, com a respectiva qualificação:

FORNECEDORA:
1.2.1. CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 96.730.809/0001-48, estabelecida na R JORGE NOVIS Nº 289, 

GALPAO 01, VILA LAURA / SALVADOR-  BA, CEP: 40.270-370, detentora do endereço eletrônico 

licitacao1@cprimagem.com.br, telefone fixo (71) 32441117/ 3233-2762, (071)991917083, através de seu

Representante Legal, o(a) Sr.(a) ZILMAR VAZ DE CASTRO, portador(a) da cédula de identidade nº 

02.461.898-51 SSP/BA, e CPF: 274.323.355-91.

Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:

LOTE 5 FILME RAIO X 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QNT MARCA VALOR 
UNIT TOTAL

1

Filme Radiológico Dryview DVE p/ 
Impressão a Laser compatível com 
modelo de impressora  DRY 5700  
tamanho 20x25 (De marca igual ou 
compatível com Carestream)

Caixa  125 48 CARESTREAM R$ 368,43 R$ 17.684,64

TOTAL R$ 17.684,64

Valor total    R$    17.684,64 (dezessete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e 
quatro centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

2.1. Os pedidos de fornecimento de produtos ocorrerão de acordo com a necessidade da Secretaria 
Municipal e por meio da emissão de nota(s) de empenho, Instrumento Contratual ou qualquer outro meio 
legal.
2.2. Os fornecimentos deverão ser prestados em 05 (cinco) dias úteis após recebido a requisição emitida 
pela secretaria.
2.2.1 O fornecimento, objeto desta licitação deverá ser efetuado no local indicado, de acordo a ordem de 
fornecimento/requisição emitida pela Secretaria Municipal.
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2.3 A execução será acompanhada e fiscalizada pelo (a) servidor (a) Glauco Kennedy Souza e Souza,
designado pela Administração do CONTRATANTE, conforme portaria nº 31 de 08/07/2021, nos termos do 
art. 67 da Lei nº. 8.666/93.
2.4. Correrão por conta da FORNECEDORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

2.5. Constatada divergência entre o(s) produto(s) entregue(s) especificado na proposta, a FORNECEDORA 
deverá substituí-los no prazo de 03 (tres) dias ininterruptos do recebimento da comunicação da recusa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS

3.1 O preço ofertado pelas Licitantes signatárias da presente Ata de Registro de Preços, são os constantes 
na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 .
3.2 Em cada fornecimento de produto decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as 
cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 que a precedeu e 
integra o presente instrumento de compromisso.
3.3 Em cada fornecimento de produto, o preço unitário/total a ser pago será o constante da proposta 
apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 , pela empresa fornecedora da presente Ata, a qual 
também a integra.
3.4 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, com início em 07 / 03 /_2022 e término em 07 / 03 / 2023, enquanto a proposta continuar se 
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do Decreto nº 097/2017.
3.5 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL não 
será obrigada a adquirir o produto relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo PREGÃO 
ELETRÔNICO para Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar 
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, 
cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao 
vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA

4.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação serão efetuados até o dia 20 
(vinte), do mês subseqüente após o recebimento, conferência e aceite dos produtos entregues, por meio de 
Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura correspondente, acompanhada dos comprovantes impressos de regularidade de débito da 
Dívida Ativa da União, Estado e Município, FGTS e Trabalhistas válidas e as demais exigências 
administrativas em vigor;
5.1.1. Caso seja constatada a não regularidade fiscal ou referente à outra certidão, a FORNECEDORA será 
notificada pela Secretaria Municipal, fixando-se um prazo para a regularização da situação, sob pena de 
anulação da Ata de Registro de Preços.
5.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho, números 
do Banco, Agência e Conta Corrente da fornecedora, descrição do objeto fornecido;
5.3. Não será efetuado qualquer pagamento a fornecedora enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira por parte desta, seja em virtude de penalidade, indenização, inadimplência contratual 
ou qualquer outra de sua responsabilidade.
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5.4 No caso de devolução da nota fiscal ou fatura, por sua inexatidão ou de dependência de carta corretiva, 
nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 5.1. será contado da data de entrega da 
referida correção.
5.5 Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registro em nome da 
FORNECEDORA em qualquer cadastro de empresas Inidôneas, suspensas ou Impedidas de licitar com a 
Administração Pública.

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1 Os produtos deverão ser entregues no local designado na requisição/ordem de fornecimento, conforme 
constante no termo de referência, com todos os custos por conta do contratado.
6.2 O fornecimento do(s) objeto (s) será acompanhada e fiscalizada conforme item 2.3, designado(s) para 
esse fim, permitida a assistência de terceiros.
a) A responsabilidade pelo recebimento do produto ficará a cargo de servidor designado pela 
secretaria, o qual procederá ao atesto da Nota Fiscal.

6.3 O recebimento será feito em duas etapas:

6.3.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO:

a) No local do fornecimento do objeto, o Servidor designado fará o recebimento dos mesmos, limitando-se 
a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a 
data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas. 

6.3.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO:

a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o Servidor designado 
procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos produtos entregues em 
conformidade com o exigido neste Edital e constante da respectiva proposta de preço da licitante 
vencedora. 
6.4 Em caso de conformidade, o responsável atestará a efetivação do fornecimento dos produtos na Nota 
Fiscal e a encaminhará ao setor competente para fins de pagamento. 
6.5. Durante o recebimento provisório, em caso de desconformidade e rejeição do fornecimento do produto, 
o Município poderá exigir a substituição de qualquer do(s) produto(s) que não esteja(m) de acordo com as 
especificações no prazo de 10 (dez) dias ininterruptos.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

7.1. Promover o fornecimento do material dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas no Termo de 
Referência, guardando-os de forma adequada até a efetiva retirada dos mesmos.
7.2. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outra empresa.
7.3. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus à Administração.
7.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Secretaria Municipal.
7.5. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da Secretaria, devendo 
substituir no prazo de 10 (dez) dias corridos qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa 
ordem e às normas disciplinares da Secretaria Municipal.
7.6. Comunicar ao Gestor do Contrato, vinculado à Secretaria Municipal, qualquer anormalidade de caráter 
urgente referente ao fornecimento do material e prestar os esclarecimentos cabíveis.
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7.7. Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.8. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
validade;
7.9. Validade, garantia e data de fabricação: validade ou garantia a contar da data de entrega.
7.10. Apresentar para cada pagamento certidões negativas de débito da Dívida Ativa da União, Estado e 
Município, FGTS e Trabalhistas válidas.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Permitir o acesso dos empregados da FORNECEDORA às dependências da Secretaria Municipal para 
a entrega do material proporcionando todas as facilidades para que a fornecedora possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições contratuais.
8.2. Rejeitar, no todo, o material fornecido em desacordo com as obrigações assumidas pela 
FORNECEDORA.
8.3. Comunicar à FORNECEDORA qualquer irregularidade no fornecimento do material.
8.4. Impedir que terceiros forneçam o material objeto deste Termo.

8.5. Atestar fatura correspondente, por intermédio de servidor designado para essa finalidade.
8.6 Receber o material, verificando as condições de entrega, conferindo a compatibilidade das 
especificações constantes da Nota Fiscal com a Nota de Empenho e atestando seu recebimento.
8.7 Rejeitar, com a devida justificativa, qualquer produto entregue fora das especificações contratadas, 
arcando a FORNECEDORA com ônus decorrente do fato.

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES

9.1. A LICITANTE que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de 
Registro de Preços ou Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais.
9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a Administração aplicará à LICITANTE 
VENCEDORA, as seguintes sanções:
9.2.1. Advertência por escrito;
9.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o 
reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
9.2.3. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do produto 
não entregue;
9.2.4. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do produto não entregue, por cada dia 
subsequente ao trigésimo.
9.3. A sanção prevista no item 9.2.1 poderá ser aplicada cumulativamente com os itens 9.2.2 e 9.2.3, 
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
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eventualmente devidos ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
9.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento advier de caso fortuito ou 
motivo de força maior.
9.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade 
superior àquela que aplicou a sanção.
9.7. A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao 
recurso interposto eficácia suspensiva.
9.8. As sanções serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Município de Jacaraci-BA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Considera-se parte integrante desta ata, como se nele estivessem transcritos, o Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 002/2022 , seus Anexos e a proposta da FORNECEDORA.

10.2 A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI a firmar 
as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

11.1 O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o 
Foro da cidade de JACARACI-BAHIA.
11.2 Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada 
conforme, vai assinada pelas partes.

Jacaraci-Bahia, 07 de Março de 2022.

___________________________________
       FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

      JACARACI/BA
 CNPJ: 11.901.856/0001-54.

___________________________________
CPR COMERCIAL DE PRODUTOS 

RADIOLOGICOS EIRELI
CNPJ: 96.730.809/0001-48

Testemunhas:

___________________________              ______________________________        
Nome:       Nome:
CPF nº       CPF nº
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FONE: (077) 3455 – 2151 / 3466 – 2341
pmjacaraci@hotmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01, DE 11 DE MARÇO DE 2022.
Convoca os servidores relacionados no anexo para 
atualização de dados cadastrais.

O Município de Jacaraci através da Secretaria Municipal da Administração:

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR os servidores relacionados no anexo deste edital a comparecerem no 
prazo de 30 dias (úteis) ao prédio sede da Prefeitura, Secretaria de Administração, Setor de 
Recursos humanos com o fim de atualização de dados cadastrais visando à regularização para 
inserção no e-social – Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e 
trabalhistas.

§ 1° Os Secretários e Chefes de setores devem organizar a liberação de seus funcionários de 
forma a não interferir no bom andamento dos seus serviços e nem provocar aglomeração no setor
de recursos humanos.

Art. 2º - Após o prazo mencionado acima as devidas providências serão adotadas para as sanções 
administrativas.

Jacaraci/Ba, 11 de março de 2020.

_________________________________
Adelmo Gomes Pereira

Secretário Municipal da Administração
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ANEXO I

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

ADENUZIA PEREIRA DE JESUS 
ADRIANA SOUZA DE SANTANA 
ADRIANE SANTOS PEREIRA 
AGATHA LAUANY BONFIM MONTEIRO 
ALCIONE FRANCISCA DE SOUZA 
ALCIONE ROCHA DE SOUZA 
ALEX GUEDES DOS SANTOS 
ALEXANDRA SOUZA TEIXEIRA 
ALEXANDRO FREIRE DA SILVA 
ALEXSANDRA GUERRA DOMINGUES 
ALEXSON NOGUEIRA SANTOS 
ALINIMAR DE JESUS ROCHA 
ALOYARA TEIXEIRA COSTA BRAGA 
ANA PRISCILA RIBEIRO DE SOUZA SANTOS 
ANA SERGIA MIRANDA VENTURA 
ANDREA DOS SANTOS BORGES DE SOUZA 
ANDREIA SILVA FERREIRA GUERRA DOMINGUES 
ANGELA APARECIDA RODRIGUES SILVA DIAS 
ANGELINA SOARES DA ROCHA SANTOS ANGLAS NEVES MIRANDA 
ANTONIO MORENO DE SANTANA 
ANA DE OLIVEIRA SANTANA 
APARECIDA OLIVEIRA DANTAS 
APARECIDO ZAURISIO SANTANA 
ARNALDO SANTOS SOBRAL
AUREO RODRIGUES TEIXEIRA 
BENIGNA ALVES MEDEIROS DA SILVA 
BETHANIA PORTO PEREIRA SENA 
BRUNO TETSUO FERREIRA MIKAMI 
CARLA BEATRIZ SILVA LIMA 
CARLA GONCALVES DE SOUZA 
CARLIANE DOS SANTOS PEREIRA LIMA 
CARMELICIA ROSA RIBEIRO 
CHAYANE KELLY NASCIMENTO SILVA 
CIBELE MARTINS SOUZA 
CICERO AMADEU DE LIMA 
CLAUDIA ELIANE RIBEIRO 
CLAUDIO HERMES DE SOUSA 
CLEITON BRITO SANTANA 
CLEUNICE MARIA DE BRITO NOVAES 
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CLEUNICE SOUZA SANTOS ALVES 
CLEUSELITE ROSA PEREIRA 
CRISTIANE ROSA DAVID MIKAMI 
CUSTODIO DIAS TAVARES 
DAIANA TEIXEIRA LIMA 
DAIANE DANTAS DOS SANTOS 
DAIANE SANTOS GONCALVES 
DALVA MARIA DE SANTANA 
DEBORA ALVES SANTOS 
DEBORA MUNIZ CAMELO PEREIRA 
DEJANIRA MARIA DONATO DIAS 
DELIANA SOUZA SANTANA 
DENISE DAVID DA COSTA 
DENISE PEREIRA DOS SANTOS 
DENISE PEREIRA TAVARES
DIANY SOUSA ARAUJO 
DILEILIANE ROSA NASCIMENTO 
DILSO VITORINO DA CRUZ 
DIOGO PINTO MOREIRA 
DIRCE MARA ROCHA SOUZA 
DIVA APARECIDA CARVALHO ABREU 
DUZELINDA DE SOUZA SOARES MIRANDA 
EBERTHE FERNANDO MEDEIROS DIAS 
EDIANA CANDIDO ROCHA 
EDINEIA CARDOSO GONCALVES 
EDNALVA SANTANA DOS SANTOS CAETANO 
ELIANA DE SOUZA MIRANDA 
ELIENE APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS 
ELIENE RODRIGUES DONATO OLIVEIRA 
ELIETE APARECIDA CORDEIRO SILVA 
ELISANGELA SILVA CARDOSO 
ELISMAR VIEIRA RAMOS DE JESUS 
ELIZABETE VIANA PAIXAO SILVA 
ELIZETE DE CARVALHO CARLOS 
ELZA ESMERA DOS SANTOS PEREIRA 
ELZA MARIA ROCHA SOUZA 
ERICA JAMILLE SANTOS ROCHA 
ERIK OLIVEIRA BRAGA 
EUVILAINY CARVALHO DAVID 
EZANE BRITO DE OLIVEIRA 
FABIANA SANTOS ROCHA 
FERNANDO MAURICIO DANTAS BRITO 
FLORISVAL NEVES RAMOS 
FRANCE DIELLY SILVA E SILVA SANTANA 
GABRIELA PRATES SANTANA 
GARDENIA ROSA DOS SANTOS 
GENIELMA MARIA COSTA DOS SANTOS 
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GENIVALDO CARDOSO DOS SANTOS 
GILBERTO SANTANA FREIRE
GILMAR SANTOS GUIMARAES 
GILMARA RIBEIRO ALVES BARBOSA 
GISELE CAMPOS PEREIRA MEIRA 
GISELE PEREIRA SOBRINHO 
GLAUCON KENNEDY SOUZA E SOUZA 
HERBERTH FRANKLIN ROCHA MOURA 
IANE CARDOSO OLIVEIRA 
ICARO VIANA ANDRADE 
IEDA CARDOSO DAVID LADEIA 
IEDA SANTANA SOUSA COSTA 
IGOR BORGES DOS SANTOS 
ILANA KAREN FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA 
ILMA DE SOUZA NEVES PAIXAO 
INES DO NASCIMENTO DIAS DE SOUZA 
IRACI ROSA SANTANA 
ISAIAS BRITO CALISTO 
ISAIAS DIAS NASCIMENTO 
IVANILDE BRAGA SILVA CANGUSSU 
IVANILDE CALIXTO NOVAIS DE SOUSA 
JACCELE DE LIMA E SILVA 
JAIANE LIMA VALENCA 
JAIARA DE SOUZA SILVA 
JAIR ALVES DE SOUSA 
JANAINA PEREIRA SOUZA 
JANDIRA SILVA MARQUES NEVES 
JANE LIMA DE OLIVEIRA 
JANINE OLIVEIRA FERNANDES 
JANIO BORBOREMA CARVALHO 
JAYANA KELLY SANTANA REIS 
JEANY RIBEIRO PAIXAO DOMINGUES 
JESSICA DE SOUZA MIRANDA 
JOAO MARIO ALVES SOUZA 
JOELMA SANTOS FREITAS
JOSE APARECIDO GAMA DE SOUSA 
JOSE CARVALHO DOS SANTOS 
JOSE LUCIANO BRAZ DAVID 
JOSE PEREIRA NETO 
JOSE SIMIAO DE SOUSA JUNIOR 
JOSEANE SANTOS SOUZA DE LIMA 
JOSEFINA APARECIDA FERREIRA GUIMARAES 
JOSINEIA ALVES COQUEIRO DOMINGUES 
JOSIVALDA SANTANA CABRAL 
JULIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES 
JULIETA IZABEL DE CARVALHO SANTANA 
JUTAI LIMA DE BRITO 
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JUVENCIO DE JESUS SANTOS 
KARINA SOUZA OLIVEIRA 
LAURO RENAN SILVA SANTOS 
LEANDRO RODRIGUES DE ASSIS 
LEONICE BRITO DOS REIS 
LORENA NUNES MARTINS DE SANT ANA 
LORRANY DAVID PINHEIRO 
LOURIVALDO LIMA VIEIRA 
LUANA DANTAS BRITO 
LUCAS BARBOSA LIMA 
LUCIA LIMA NOGUEIRA BORGES 
LUCIENE CARVALHO DE SOUZA 
LUCILAINE DE JESUS SILVA 
LUCILAINE ROCHA BOTELHO 
LUCILENE FERREIRA DANTAS DIAS 
LUCIMARA DA SILVA ROCHA 
LUCINEIA DIAS CARVALHO DE SOUZA 
LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS
LUIZA ALVES DOS SANTOS SOUZA 
LUZINETE DE BRITO NOVAES 
MAIRA DE OLIVEIRA SOUSA BORBOREMA 
MANOELA PEREIRA DE SOUZA BONFIM 
MARA LIJA RIBEIRO DA SILVA 
MARCIA DANTAS SOUZA 
MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS 
MARIA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO 
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA SOUSA 
MARIA DE FATIMA SOUZA MEIRA 
MARIA ELIZIA FREIRE DE ABREU 
MARIA FRANCISCA ALVES 
MARIA LICA PEREIRA DE SOUZA 
MARIA LIRA SANTOS TEIXEIRA 
MARIA NEUSA ROSA FIALHO 
MARIA NEUZA DE OLIVEIRA 
MARIA NILZA SILVA DIAS SANTOS 
MARIA ROSA SARAIVA BOTELHO 
MARIA SANTIAGO FERREIRA 
MARIA ZENILDE ALCANTARA SILVA DAVID 
MARIA ZILA FERREIRA GUIMARAES 
MARINA SOUZA SANTOS 
MARINEIA CRUZ SANTANA 
MARISTELA DOURADO ROCHA 
MARLEIDE RODRIGUES BATISTA 
MARLENE FERREIRA DE SOUSA DO 
MARLI FERREIRA DA SILVA 
MARTA OLIVEIRA SANTANA DA SILVA
MAURA ROSA DE JESUS 
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MAYARA PEREIRA PINHEIRO GOMES 
MEIRILANE PORTO ROCHA FERNANDES 
MONICA SELMA LIMA BITTENCOURT 
NADMA OLIVEIRA GUIMARAES 
NAGILLA SANTANA SILVA 
NOELMA SANTOS GARCIA 
ODETE ROSA GOCALVES BONFIM 
PAULO HENRIQUE DONATO DIAS 
PAULO HENRIQUE SOARES DOMINGUES 
PLINIO VINICIUS GUIMARAES PRATES 
POLIANA SILVA GUEDES 
RAFAEL CARDOSO FERNANDES 
RAMON BOTELHO DE BRITO 
REGIA BORBOREMA SANTANA 
REGIANE MOREIRA DE SOUZA 
REGIANE SANTOS SILVA 
REGIANE SOUZA DOS SANTOS 
REGILENE CONSTANCA SANTOS 
REGINALDO SILVA DE ABREU 
RENARIA SANTOS ROCHA 
RENATA LODIA ROCHA DE ABREU 
RITA DE CASSIA MEDEIROS RIBEIRO 
ROBSON TADEU ALVES 
RODRIGO FERRAZ OLIVEIRA GUERRA 
ROMARIO SILVA CARDOSO
ROSANA SILVA CARDOSO 
ROSANIA RAMOS DE OLIVEIRA BRAGA 
SALVADOR PORTO DA ROCHA 
SAMARA ROSA DOS SANTOS 
SAMIRA GUERRA DOMINGUES 
SANDRA MARIA MEIRA 
SARA SOBRAL DANTAS GUEDES 
SAVIO DIAS NEVES 
SELMA SANTIAGO DA SILVA ALVES 
SILAS FERREIRA BRITO 
SILVANA MARCIA ARANHA SILVA 
SILVANA RODRIGUES PEREIRA
SILVANA SANTIAGO GRAMA LAUTON 
SILVANDA MARIA DA SILVA SANTOS 
SILVANY SOUSA E SILVA PUBLIO 
SIMONE GOMES PEREIRA 
SINARA LIMA BRITO 
SINESIA IZALINA BORBORENA ROCHA 
SIRLENE RODRIGUES DOURADO 
SOLANGE MONTEIRO PEREIRA 
SOLANGE SOARES DE LIMA 
SONIA FLORA DIAS SILVA 
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SONIA SOUZA SILVA GUIMARAES SOUZA 
SUELY SANTOS SILVA 
SUELY SOUSA SANTANA RODRIGUES 
SUSANA AGUIAR DOMINGUES 
SUSANA CARVALHO LEBRAO 
SUZANA ALVES PINHEIRO 
SUZANA CELIA ZANOL 
TAMIRES SILVA GONCALVES 
THALLS OLIVEIRA NEVES 
THAUANA SILVA FREITAS 
UBERDAN AFONSO DOS SANTOS 
VAILDA CAETANO SANTANA
VALDEMITO FERREIRA NEVES 
VALDENIR RIBEIRO DA SILVA 
VALDERLENE GONCALVES DA SILVA BRAGA 
VANDERLAN DA ROCHA PESSOA 
VANDERLENE SANTOS ROCHA 
VANDERLEY FERREIRA LAUTON 
VANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS 
VANESSA APARECIDA ROCHA FERREIRA 
VANESSA DOS SANTOS RODRIGUES 
VANIA CONCEICAO ROCHA DE LIMA 
VANILDA DE OLIVEIRA SOUZA 
VANUZA IZABEL CAETANO SANTANA 
VERA MARIA SILVA PAIXAO RODRIGUES 
WAGNA CAETANO SANTANA 
ZILDA DIAS BORBOREMA 
ZILDETE SOUZA BRITO RIBEIRO 
ZILENE DE JESUS OLIVEIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000 
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

DECRETO Nº 09, DE 11 DE MARÇO DE 2022. 

“Exonera servidora de cargo em 
Comissão na Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer e 
dá outras providências”. 

HERÁCLITO LUIZ PAIXÃO MATOS, Prefeito Municipal de Mortugaba, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei 
Orgânica Municipal, 

DECRETA:

Art. 1º – Fica exonerada a servidora abaixo relacionada, de exercer cargo 
em comissão na unidade de ensino da Rede Municipal de Ensino, conforme 
especificado:

I. ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

NOME CARGO CPF 
Claudenice David Brito ferreira Vice diretora 004.780.225-14

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogam-se todas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mortugaba, 14 de fevereiro de 2022. 

Heráclito Luiz Paixão Matos 
- Prefeito Municipal – 

Decretos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000 
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

DECRETO Nº 10, DE 11 DE MARÇO DE 2022. 

“Exonera servidoras de cargos em 
Comissão na Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer e 
dá outras providências”. 

HERÁCLITO LUIZ PAIXÃO MATOS, Prefeito Municipal de Mortugaba, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei 
Orgânica Municipal, 

DECRETA:

Art. 1º – Ficam exoneradas as servidoras abaixo relacionadas, de exercerem 
cargos em comissão nas unidades de ensino da Rede Municipal de Ensino, 
conforme especificado: 

I. ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

NOME CARGO CPF 
Eglantina Rocha Carvalho Mendes Vice diretora 657.443.575- 72

II. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDILEUZA ROCHA CARVALHO 

NOME CARGO CPF 
Ediane Ribeiro Dantas Rocha Vice diretora 020.372.925- 03

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogam-se todas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mortugaba, 20 de fevereiro de 2022. 

Heráclito Luiz Paixão Matos 
- Prefeito Municipal – 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000 
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

DECRETO Nº 11, DE 11 DE MARÇO 2022. 

“Nomeia servidora para cargo em 
Comissão na Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer e 
dá outras providências”. 

HERÁCLITO LUIZ PAIXÃO MATOS, Prefeito Municipal de Mortugaba, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a servidora abaixo relacionada para exercer cargo em 
comissão na unidade de ensino da Rede Municipal de Ensino, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, conforme especificado: 

I. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDILEUZA ROCHA CARVALHO 

NOME CARGO CPF 
Verônica  Pereira dos Santos Vice diretora 044.334.845 - 63

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogam-se todas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mortugaba, 01 de março de 2022. 

Heráclito Luiz Paixão Matos 
- Prefeito Municipal – 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000 
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

DECRETO Nº 12, DE 11 DE MARÇO 2022. 

“Nomeia servidora para cargo em 
Comissão na Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer e 
dá outras providências”. 

HERÁCLITO LUIZ PAIXÃO MATOS, Prefeito Municipal de Mortugaba, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a servidora abaixo relacionada para exercer cargo em 
comissão na unidade de ensino da Rede Municipal de Ensino, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, conforme especificado: 

I. ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

NOME CARGO CPF 
Ediane Ribeiro Dantas Rocha Vice diretora 020.372.925 - 03

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogam-se todas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mortugaba, 21 de fevereiro de 2022. 

Heráclito Luiz Paixão Matos 
- Prefeito Municipal – 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000 
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

DECRETO Nº 13, DE 11 DE MARÇO DE 2022. 

“Nomeia servidora para cargo em 
Comissão na Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer e 
dá outras providências”. 

HERÁCLITO LUIZ PAIXÃO MATOS, Prefeito Municipal de Mortugaba, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a servidora abaixo relacionada para exercer cargo em 
comissão na unidade de ensino da Rede Municipal de Ensino, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, conforme especificado: 

I. COLÉGIO MUNICIPAL MINISTRO LUIZ VIANA FILHO 

NOME CARGO CPF 
Maria José Monteiro de Souza Vice diretora 286.647.795-20

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogam-se todas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mortugaba, 15 de fevereiro de 2022. 

Heráclito Luiz Paixão Matos 
- Prefeito Municipal – 
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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, PARA RE-
GULAMENTAR A CESSÃO NÃO ONEROSA DO LI-
CENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE SICON, 
CONTRATADO PELAS CONSIGNATÁRIAS CRE-
DENCIADAS, LIBERADO PELA FASITEC DESEN-
VOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA - ME AO 
MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA, OBJETIVANDO 
A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E CON-
TROLE DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PA-
GAMENTO. 
 

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA, localizado na Rua Francisco Silva nº 15 Bairro Centro, CEP: 46.290-
000, Mortugaba - BA, inscrita no CNPJ sob nº 13.677.687/0001-46, neste ato representado por seu Pre-
feito Sr. Heráclito Luiz Paixão Matos, doravante denominada simplesmente CESSIONÁRIO. 
 
FASITEC DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na Rua Delmiro Gouveia, nº 1382, Sala Térreo, Bairro Coroa do Meio, CEP: 49035-810, Aracaju – 
SE, inscrita no CNPJ nº. 00.483.195/0001-78, neste ato, representado por seu sócio proprietário, Marco 
Aurélio Pavan, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.628.345-0 
SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 049.951.961-29, e por seus procuradores: Everaldo Aparecido 
Pavan, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 57750418 SSP/PR e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 829.619.569-00, procuração protocolado sob o nº 15745 no Cartório do 2º Oficio da 
Comarca de Aracaju – SE, Marcos Antônio Pavan, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 63986798 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.834.509-30, procuração pro-
tocolado sob o nº 10747 no Cartório do 2º Oficio da Comarca de Aracaju – SE, Felício José dos Santos 
Junior, brasileiro, casado, gerente regional, portador da Cédula de Identidade RG nº 2256796-8 SSP/MT 
e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.855.021-26, procuração protocolado sob o nº 18541 no Cartório do 2º 
Oficio da Comarca de Aracaju – SE doravante denominada simplesmente CEDENTE. 
 
CESSIONÁRIO e CEDENTE, em conjunto simplesmente designados PARTES, firmam o presente 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (“TERMO”), que será regido pelas seguintes cláusulas e condi-
ções. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. O software, ora cedido e licenciado em conformidade com a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 

1998, é de propriedade intelectual e material da empresa CEDENTE. 
 

1.2. Constitui objeto deste termo, a cooperação técnica para cessão NÃO ONEROSA do licenciamento 
de uso, pela CEDENTE ao CESSIONÁRIO, do sistema SICON (Sistema Integrado de Consigna-
ção Online) Módulos do Consignante, Consignatárias e Servidor, de propriedade da CEDENTE a 
fim de possibilitar a operacionalização e controle das consignações no âmbito da Administração 
Direta, Indireta, Fundos e Autarquias do CESSIONÁRIO, junto aos servidores ativos, aposenta-
dos, pensionistas e às Consignatárias contratantes do sistema, bem como a prestação dos servi-
ços técnicos e especializados em instalação, manutenção, suporte ao referido sistema e execução 
do cálculo das margens consignáveis SEM ÔNUS quaisquer para o CESSIONÁRIO e seus servi-
dores. 
 

Atos Administrativos
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1.3. Os módulos do sistema contratados pelas Consignatárias deverão permitir ao CESSIONÁRIO efe-
tuar de forma online o controle das operações de consignações em seu âmbito conforme regras 
definidas no presente TERMO, bem como oferecer aos servidores públicos do CESSIONÁRIO um 
módulo específico do sistema (Módulo do Servidor) para consulta de valores e composição de 
margens consignáveis, acompanhamento das consignações e simulações de operações de cré-
dito, SEM ÔNUS para o CESSIONÁRIO e para os seus servidores. 
 

1.4. A operacionalização das consignações se dará por meio das INSTITUIÇÕES CONSIGNATÁRIAS 
CONVENIADAS e somente será possível mediante contratação por esta, do respectivo “Módulo 
da Consignatária” do SISTEMA SICON, pertencente à CEDENTE, devendo ser tratado individual 
e diretamente com cada instituição consignatária. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1. As consignações facultativas do CESSIONÁRIO procederão única e exclusivamente através do 

sistema SICON, enquanto este for o meio de controle das mesmas, objetivando beneficiar aos 
servidores públicos através da execução do controle efetivo da margem consignável conforme 
regras e limites definidos no presente TERMO. 
 

2.2. A operacionalização das consignações no âmbito do CESSIONÁRIO transcorrerá por meio das 
INSTITUIÇÕES CONSIGNATÁRIAS, contratantes do sistema SICON – módulo da Consignatária, 
de propriedade da CEDENTE, devidamente credenciadas e autorizadas pelo CESSIONÁRIO e 
responsáveis pelos seus custos particulares de contratação do sistema SICON. 

 
2.3. Apenas as consignatárias devidamente credenciadas ao CESSIONÁRIO poderão ter acesso à 

utilização do módulo das Consignatárias do sistema SICON para efetuar consignações e, o cre-
denciamento será expresso através de uma Declaração de Confirmação de Credenciamento emi-
tida pelo CESSIONÁRIO; 

 
2.4. As consignatárias cujo credenciamento encontra-se inativo junto ao CESSIONÁRIO, mas que pos-

suem consignações em vigor no órgão ficam impedidas de efetuar novas consignações e, o pro-
cessamento para envio dos valores consignados para averbação e consultas às consignações em 
vigor até seu término serão possíveis somente mediante envio pelo sistema SICON. 

 
2.5. A CEDENTE fica sujeita às orientações do CESSIONÁRIO quanto a procedimentos e regras de 

cálculo de margem, tipos de margem, datas de fechamento de consignações e de folha de paga-
mento, procedimentos de segurança, além do bloqueio de Consignatárias a qualquer tempo, in-
dependente dos contratos firmados entre a CEDENTE e CONSIGNATÁRIAS. 

 
2.6. A CEDENTE poderá bloquear o acesso das CONSIGNATÁRIAS inadimplentes do pagamento dos 

custos particulares referentes a adesão, manutenção e suporte do SICON. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES DA CEDENTE 
 
Faz parte da cooperação técnica por parte da CEDENTE as seguintes atribuições: 
3.1. Ceder, em caráter não exclusivo e SEM ÔNUS para o CESSIONÁRIO, os direitos de uso do sof-

tware SICON, de propriedade da CEDENTE, envolvendo os módulos do Consignante, Servidor e 
Consignatária, durante a vigência deste Termo. 
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3.2. Prover e manter atualizados os requisitos de software e banco de dados necessários ao pleno 
funcionamento do SICON; 

 
3.3. Implantar o sistema SICON, bem como configurá-lo de modo a possibilitar o acesso do CESSIO-

NÁRIO, seus servidores e prepostos autorizados que atuam na Unidade de Recursos Humanos 
da CESSIONÁRIO; 

 
3.4. Oferecer aos servidores do CESSIONÁRIO que irão operar o sistema SICON, um treinamento 

sem ônus, podendo esse ser realizado de forma remota ou presencial, antes do início da operaci-
onalização do sistema ora contratado, referente à sua utilização e aos procedimentos de consig-
nação envolvidos; 

 
a) Caso seja necessária a realização de novos treinamentos, em razão de substituição de ser-

vidores do CESSIONÁRIO, a CEDENTE disponibilizará os mesmos de forma remota. Caso 
seja necessário qualquer forma de treinamento presencial, estes deverão ser custeados 
pelo CESSIONÁRIO. 
 

3.5. Disponibilizar ao CESSIONÁRIO, o módulo “Portal do Servidor”, através de site e aplicativo, pos-
sibilitando acesso por parte dos Servidores Públicos que utilizarão a ferramenta contratada. O 
módulo Portal do Servidor, deverá disponibilizar os seguintes recursos 

 
a) Mecanismo de recuperação de senha através de SMS e/ou e-mail,  

 
b) Consulta de margens consignáveis apenas do próprio usuário logado,  

 
c) Consulta ao histórico de consignações averbadas,  

 
d) Autorização das reservas efetuadas pelas consignatárias em sua margem,  

 
e) Calculadora com simulador de empréstimos, 

 
f) Canais de atendimento e suporte (chat on-line, contato telefônico e WhatsApp); 

 
3.6. Disponibilizar a CONTRATANTE, modelo de layouts dos arquivos necessários para a implantação 

e movimentação mensal do sistema de consignação conforme descritos na cláusula 4.2. 
3.7. É de responsabilidade da CEDENTE manter o sistema compatível com todas as exigências legais 

que regulamentam as consignações em folha de pagamento e LGPD, não permitindo qualquer 
funcionalidade em contrário, exceto por força de normativa emitida pela CEDENTE, que então, 
passa a ser a responsável legal por estes critérios de funcionamento; 
 

3.8. Enviar para o CESSIONÁRIO e em data definida pela mesma, antes do fechamento da folha de 
cada mês, os respectivos arquivos das consignações efetuadas pelas CONSIGNATÁRIAS através 
do Sistema de Consignação de uso do CESSIONÁRIO e de direitos reservados à FASITEC, em 
layout acordado entre as partes, para recepção pelo sistema de folha do CESSIONÁRIO; 

 
3.9. Promover a manutenção do sistema SICON, envolvendo: 

 
3.9.1. Monitoramento do funcionamento do software; 
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3.9.2. Carga mensal de dados no sistema referente as consignações dos servidores, respeitando 
os prazos de renovação de margem definidos de acordo com o procedimento de fecha-
mento de folha do CESSIONÁRIO; 

 
3.9.3. Acompanhamento do cálculo da margem dos servidores junto ao CESSIONÁRIO; 

 
3.9.4. Atualização das demandas requeridas pelo CESSIONÁRIO que atinjam as consignações 

no que diz respeito a inclusão de novos códigos de folha, regras de cálculo e programas 
especiais de consignação; 

 
3.9.5. Atualizações nos módulos de software existentes e homologados pelo CESSIONÁRIO; 

 
3.9.6. Atualizações das tecnologias de software utilizadas; 

 
3.9.7. Adaptar e enquadrar o SICON nas atualizações da legislação e instrumentos normativos 

que regulam os procedimentos de consignação inerentes ao CESSIONÁRIO, desde que 
sejam autorizadas pela mesma, tornando-se o CESSIONÁRIO responsável por tais crité-
rios de funcionamento; 
 

3.9.8. Processamento e envio mensal das consignações do mês corrente e anteriores à instala-
ção do SICON para averbação na folha de pagamento do CESSIONÁRIO; 
 

3.10. Disponibilizar central de atendimento para suporte e orientações ao CESSIONÁRIO, seus servi-
dores e as consignatárias conveniadas junto a CEDENTE, a respeito da utilização do sistema, 
através do e-mail da CEDENTE ou pelo telefone, de Segunda a Sexta-Feira das 8:00hs às 
17:00hs, exceto feriados; 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS ATRIBUIÇÕES DO CESSIONÁRIO 
 

Faz parte da cooperação técnica por parte do CESSIONÁRIO as seguintes atribuições: 
 

4.1. Suspender imediatamente após a assinatura e publicação deste termo, a emissão de carta mar-
gem ou qualquer outro tipo de averbação utilizado pelas consignatárias para contratação dos em-
préstimos consignados. Ficando permitido realizar consultas de margem e averbações somente 
através do sistema da CEDENTE. 

 
4.2. Fornecer a CEDENTE, as informações necessárias para implantação integral do sistema, através 

de arquivos eletrônicos com layout previamente ajustado entre as partes, sendo eles: 
 

I. Arquivo de carga servidores 
II. Arquivo de movimento mensal 
III. Arquivo de importação de descontos 

 
4.7. Caso o sistema de gestão de folha de pagamento do CESSIONÁRIO não possua layout de inte-

gração homologado junto ao sistema de gerenciamento de consignação da CEDENTE, ficará a 
cargo do CESSIONÁRIO notificar a empresa responsável, solicitando o desenvolvimento dos la-
yout’s necessários para a devida implantação e movimento mensal do sistema SICON; 
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4.8. Após implantação do sistema SICON, não acatar qualquer tipo arquivos fornecidos pelas consig-
natárias para lançamento dos descontos em folha de pagamento. Ficando somente permitido a 
utilização dos arquivos disponibilizados através do sistema de consignação da CEDENTE.  
 

4.9. Não disponibilizar os arquivos retorno para conciliação as consignatárias de forma manual ou 
qualquer outra forma que não seja através do sistema da CEDENTE. 

 
4.10. Repassar à CEDENTE mensalmente em até 48 horas após o fechamento da folha de pagamento, 

o arquivo de movimento mensal para atualização do cálculo da margem consignável dos servido-
res, bem como à identificação das consignações acatadas e não acatadas pelo sistema de folha; 

 
4.11. É de responsabilidade do CESSIONÁRIO registrar e relatar ao suporte da CEDENTE toda e qual-

quer ocorrência de comportamento incorreto do sistema, notificando a CEDENTE por escrito, so-
bre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para 
sua correção, sob pena de rescisão desde termo caso a ocorrência não seja solucionada. 

 
4.12. Oferecer todas as informações necessárias para que a CEDENTE possa executar o objeto deste 

termo dentro das especificações. 
 

4.13. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento. 
 

4.14. Fiscalizar livremente a execução e qualidade dos serviços prestados pela CEDENTE, podendo 
intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da prestação; inclusive rejei-
tando, no todo ou em parte, os serviços executados fora das especificações deste Termo. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO TERMO 
 
5.1. O presente termo vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado entre as partes mediante celebração de “TERMO ADITIVO” 
para este fim, respeitando os limites legais, com seus efeitos vigorando a partir da publicação no 
Diário Oficial do CESSIONÁRIO, ou em outros meios de publicação utilizados pela mesma. Este 
TERMO pode ser denunciado por inadimplemento de alguma das cláusulas, a qualquer tempo, 
pelo CESSIONÁRIO, mediante simples comunicado por escrito, com antecedência de 60 (ses-
senta) dias, sem o pagamento de qualquer multa ou indenização. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO DO TERMO 
 
6.1. O presente TERMO poderá ser rescindido imediatamente, sem ônus para as partes, pelos seguin-

tes motivos: 
 
a) Por interesse mútuo entre as partes;  
 
b) Inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência deste 

termo. 
c) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
d) Falhar ou fraudar na execução deste termo; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 
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f) Cometer fraude fiscal; 
 
g) Em caso de ausência de CONSIGNATÁRIAS que arquem com os custos de manutenção 

do SICON junto a CEDENTE. 
 

6.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste termo, a Administração pode aplicar à CEDENTE 
as seguintes sanções; 
 
a) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações deste 

termo consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado; 
 

CLÁUSULA SETIMA - DA EXCLUSIVIDADE 

7.1. O SICON é de exclusiva e inteira propriedade da CEDENTE, não sendo permitido o uso, cópia, 
reprodução e transferência a terceiros deste e das mídias e materiais impressos que o acompa-
nham, sem a devida autorização da CEDENTE, sob pena de responsabilização do CESSIONÁ-
RIO. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
 
8.1. A CEDENTE garante, por si, por seus empregados, prepostos, diretores, conselheiros, subcontra-

tados, que o objeto do TERMO não infringe quaisquer direitos de propriedade intelectual de ter-
ceiros, obrigando-se, portanto, a responder perante o CESSIONÁRIO por quaisquer acusações 
de plágio e/ou reprodução total ou parcial que este venha a ser acusado ou condenado, razão pela 
qual assume, expressamente, a total responsabilidade pelas perdas e danos, lucros cessantes, 
juros moratórios; bem como por toda e qualquer despesa decorrente de tais acusações e/ou even-
tuais condenações, inclusive custas judiciais e honorários de advogado. 
 

CLÁUSULA NONA - DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 
 
9.1. Dada a natureza do CESSIONÁRIO, o objeto deste TERMO e porque assim se convenciona, a 

CEDENTE obriga-se, por si, seus funcionários e prepostos, a manter o mais absoluto sigilo de 
toda e qualquer operação, dados, materiais, informações, documentos, especificações técnicas 
ou comerciais, inovações e aperfeiçoamento tecnológico ou comercial do CESSIONÁRIO e/ou dos 
seus funcionários, inclusive quaisquer programas, rotinas ou arquivos que venha a ter acesso por 
força do cumprimento do objeto deste Termo (doravante denominado "Informações Confidenci-
ais"), sob pena de arcar com as perdas e danos que der causa, por infringência às disposições 
dessa cláusula, sem prejuízo de eventual aplicação de multa.  
 

9.2. Os dados requisitados pela CEDENTE são apenas os necessários para operacionalizar as con-
signações junto às instituições conveniadas, de maneira que serão migradas as informações fi-
nanceiras dos servidores do CESSIONÁRIO, proventos e descontos, pré-existentes para efetivo 
cálculo da margem disponível à cada tipo de serviço de consignação e a disponibilidade do con-
tracheque online. 

 
9.3. A CEDENTE tratará sigilosamente todas as Informações Confidenciais, produtos e materiais que 

as contenham, não podendo usar, comercializar, reproduzir, publicar, divulgar ou de outra forma 
colocar à disposição, direta ou indiretamente, de qualquer pessoa, omissiva ou comissivamente, 
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com exceção dos funcionários devidamente autorizados e prepostos da empresa que deles ne-
cessitem para desempenhar as suas funções; 

 
9.4. Confidencialidade. A CEDENTE obriga-se a manter a confidencialidade de toda Informação Con-

fidencial, durante o Prazo de Vigência do Termo, a menos que prazo maior seja requerido por Lei 
aplicável ao Termo ou às Partes (“Confidencialidade”). Para fins do Termo, “Informação Confiden-
cial” significa a informação sobre a existência do Termo e toda a informação constante ou decor-
rente direta ou indiretamente do Termo que (i) não seja de domínio público quando revelada; (ii) 
não tenha sido revelada, pela CEDENTE ou por terceiros, em violação do Termo; ou (iii) não tenha 
sido obtida ou desenvolvida pelo CEDENTE ou por terceiros em violação do Termo; 

 
9.5. Exigência. Na hipótese de a CEDENTE ser obrigada por Lei, a divulgar Informação Confidencial, 

a CEDENTE deverá informar o CESSIONÁRIO imediatamente, salvo se houver vedação de Lei. 
A CEDENTE fornecerá ao CESSIONÁRIO os documentos e informações que o CESSIONÁRIO 
entender necessários para se defender contra a divulgação das Informações Confidenciais, salvo 
se houver vedação de Lei. Na hipótese de o CESSIONÁRIO não apresentar ou não tiver êxito em 
sua defesa, a CEDENTE poderá revelar a Informação Confidencial, sendo que tal revelação será 
realizada na extensão necessária para o cumprimento de tal Lei, entregando ao CESSIONÁRIO 
cópia da Informação Confidencial revelada, da forma como foi revelada, salvo se houver vedação 
de Lei. 

 
9.6. Acesso. A CEDENTE adotará providências necessárias para que apenas seus representantes 

legais e profissionais necessários à execução do Termo tenham acesso às Informações Confiden-
ciais, bem como que os mesmos tenham ciência e cumpram com os deveres de Confidencialidade. 
O CESSIONÁRIO poderá solicitar a subscrição de Termos de sigilo específicos pelos represen-
tantes legais e profissionais da CEDENTE e Subcontratados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E TRATAMENTO DE DADOS DO CES-
SIONÁRIO 
 
10.1 Propriedade de Informações. Qualquer informação ou dado fornecido pelo CESSIONÁRIO à CE-

DENTE em razão do Termo e qualquer base de dados formada a partir de informações fornecidas 
pelo CESSIONÁRIO ou obtidas em razão do Termo (“Base de Dados”) pertence integral e exclu-
sivamente ao CESSIONÁRIO e integra o conceito de Informações Confidenciais. 
 

10.2 Guarda de Bens e Informações. A CEDENTE se obriga a zelar pela guarda e conservação de 
bens, dados, arquivos, documentos, informações e senhas de acesso a sistemas que eventual-
mente lhe forem entregues pelo CESSIONÁRIO para o cumprimento do Termo. 

 
10.2.1 A CEDENTE deverá dotar seu ambiente virtual com moderna e eficiente tecnologia de 

proteção de dados (senhas de acesso, firewall) a fim de garantir o sigilo e a integridade 
das Informações Confidenciais, adotar medidas de segurança para transmissão, armaze-
namentos de dados e backup e, sempre que solicitado pelo CESSIONÁRIO, obter e apre-
sentar documentos que comprovem a adoção das referidas medidas.  

10.2.2 A CEDENTE garante que os dados, informações e Base de Dados do CESSIONÁRIO, 
inclusive backup, somente serão armazenados, processados e/ou gerenciados no Brasil 
ou em território e regiões previamente aprovados pelo CESSIONÁRIO.  
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10.2.3 A CEDENTE deverá manter segregados os dados fornecidos pelo CESSIONÁRIO e/ou 
terceiros autorizados/indicados pelo CESSIONÁRIO dos dados da CEDENTE ou dos de-
mais clientes deste, bem como manter a segregação dos controles de acesso para prote-
ção dos referidos dados 
 

10.3 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Caso a CEDENTE, ao prestar os serviços e/ou fornecer 
os produtos objeto do Termo, realize Tratamento de Dados Pessoais: (i) em nome do CESSIONÁ-
RIO, na qualidade de Operador, e/ou (ii) mediante decisões próprias de Tratamento, atreladas às 
diretrizes aqui dispostas, na qualidade de Controlador dos Dados, a CEDENTE deverá seguir as 
diretrizes previstas nas cláusulas 10.3 a 10.17 e na LGPD. 
 
10.3.1 O CESSIONÁRIO será Controlador dos Dados fornecidos e/ou obtidos pelo CESSIONÁ-

RIO e/ou Dados coletados pelo CEDENTE em nome do CESSIONÁRIO. O CESSIONÁ-
RIO será considerado Controlador dos Dados com relação a seus próprios Dados e suas 
atividades de Tratamento, sendo inteiramente responsável por tais Dados e Tratamentos, 
inclusive no tocante à eventual indenização devida ao CESSIONÁRIO, ao Titular e/ou a 
terceiros. 

 
10.4 Obrigações relacionadas a todos os Dados utilizados no âmbito do Termo. Além das obrigações 

previstas acima, com relação ao Tratamento e aos Dados utilizados no âmbito do Termo, sejam 
fornecidos e/ou obtidos pelo própria CEDENTE ou pelo CESSIONÁRIO, a CEDENTE obriga-se a. 
 
(i) caso a prestação de serviços envolva a utilização de Dados da CEDENTE, garantir que 

os Dados foram e serão obtidos e de qualquer forma tratados de forma lícita, com base 
legal apropriada nos Termos da LGPD, inclusive para fins de compartilhamento ou trata-
mento no escopo e para fins deste Termo;  

 
(ii) possuir mecanismos suficientes para garantir que a utilização dos Dados seja realizada 

em conformidade com a LGPD, inclusive observando, nos casos de consentimento, a ma-
nifestação de revogabilidade feita pelo Titular;  

 
(iii) manter a segurança e sigilo dos Dados, adotando medidas de segurança, técnicas e ad-

ministrativas aptas a proteger os Dados de acessos não autorizados e de situações aci-
dentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tra-
tamento inadequado ou ilícito;  

 
(iv) dotar seu ambiente virtual com moderna e eficiente tecnologia de proteção de dados (se-

nhas de acesso, firewall) e de segurança, validadas com o CESSIONÁRIO;  
 
(v) manter registro das atividades de Tratamento de Dados, os logs e a trilha de auditoria e 

comprovação do Tratamento que realizar, conforme diretrizes do CESSIONÁRIO, se apli-
cável;  

 
(vi) manter avaliação periódica do Tratamento para garantir a segurança e qualidade do objeto 

do Termo;  
(vii) fornecer, no prazo solicitado pelo CESSIONÁRIO, informações, documentos, certificações 

e relatórios relacionados ao Tratamento, conforme diretrizes do CESSIONÁRIO; e  
 

Ano 11 - 11/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1316 - PÁGINA 258

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



  

 

 

(viii) auxiliar o CESSIONÁRIO na elaboração de avaliações e relatórios de impacto à proteção 
aos Dados e demais registros, documentos e solicitações requeridos por Lei ou necessá-
rios para o CESSIONÁRIO. 

 
10.5 Obrigações relacionadas aos Dados do CESSIONÁRIO. Com relação ao Tratamento e aos Dados 

fornecidos e/ou obtidos pelo CESSIONÁRIO e/ou Dados coletados pela CEDENTE em nome do 
CESSIONÁRIO, a CEDENTE obriga-se a: 
 
(i) observar critérios, diretrizes, prazos, cronogramas, níveis de serviços, medidas de segu-

rança, padrões de qualidade e procedimentos previstos neste Termo, em políticas do 
CESSIONÁRIO ou de outra forma por ele solicitado;  

 
(ii) não utilizar os Dados, sob qualquer meio ou forma, inclusive de forma individualizada, 

agregada e/ou anonimizada, para outros fins que não os estabelecidos no Termo e no 
limite necessário ao Tratamento;  

 
(iii) não os compartilhar, transferi-los, comercializá-los ou de qualquer forma permitir o acesso 

aos Dados para Afiliadas ou terceiros não autorizados pelo CESSIONÁRIO no escopo do 
Termo;  

 
(iv) garantir que aqueles que, nos limites e Termos deste Termo, tenham, ou possam ter, 

acesso aos Dados respeitem e mantenham a confidencialidade e a segurança dos Dados, 
bem como observem o disposto no Termo;  

 
(v) garantir o acesso irrestrito e a qualquer tempo pelo CESSIONÁRIO aos Dados;  
 
(vi) mediante solicitação e nos Termos das instruções específicas do CESSIONÁRIO, realizar 

qualquer ação relacionada ao Tratamento dos Dados, incluindo sua correção, eliminação, 
anonimização e/ou bloqueio e enviar, no prazo máximo de 3 dias contados da solicitação 
ou em prazo a ser definido pelo CESSIONÁRIO, a confirmação de referida ação;  

 
(vii) notificar o CESSIONÁRIO se houver a necessidade de transferência internacional dos 

Dados para a execução do Termo e/ou do Tratamento previsto no Termo, o que poderá 
ocorrer somente mediante prévia autorização por escrito do CESSIONÁRIO e mediante a 
garantia de que todas as medidas para proteção dos dados dos Titulares, inclusive as 
previstas neste Termo, serão tomadas para a realização de referida transferência; e  

 
(viii) quando atuar na qualidade de Operador, realizar o Tratamento de acordo com as instru-

ções fornecidas pelo CESSIONÁRIO.  
 

10.5.1 Após o término do Tratamento e/ou do Termo, ou antes se assim solicitado pelo CESSI-
ONÁRIO, de acordo com os prazos e diretrizes definidos pelo CESSIONÁRIO, a CE-
DENTE deverá excluir definitivamente todos os Dados e/ou efetuar a devolução dos Da-
dos ao CESSIONÁRIO, inclusive aqueles enviados para subcontratados, guardando seus 
logs e outra comprovação de exclusão e/ou devolução, os quais podem ser solicitados a 
qualquer momento pelo CESSIONÁRIO. 

10.6 Atendimento a solicitações do Titular e solicitações decorrentes de Lei. Fica consignado que o 
CESSIONÁRIO será responsável pelo atendimento das solicitações dos Titulares e solicitações 
decorrentes de Lei no que diz respeito aos Dados fornecidos e/ou obtidos pelo CESSIONÁRIO 
e/ou Dados coletados pela CEDENTE em nome do CESSIONÁRIO. Nesses casos, a CEDENTE 
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fica obrigada a fornecer tempestivamente informações e documentos e auxiliar o CESSIONÁRIO, 
inclusive por meio da adoção de medidas técnicas e organizacionais apropriadas, para que o CES-
SIONÁRIO possa atender aos direitos dos Titulares previstos na LGPD e demais Leis aplicáveis. 
 
10.6.1 Se a CEDENTE, atuando como Operador, for obrigada por Lei ou solicitado pelo Titular, 

a revelar, alterar, excluir ou realizar qualquer outro Tratamento dos Dados ou a fornecer 
informações ou documentos relativos aos Dados, ao Tratamento ou sobre este Termo, a 
CEDENTE deverá notificar o CESSIONÁRIO imediatamente, enviando os documentos e 
informações necessários para que o CESSIONÁRIO possa se defender ou se manifestar 
em relação à referida divulgação, alteração, exclusão ou outro Tratamento, assim como o 
fornecimento de informações ou documentos. O CESSIONÁRIO poderá requerer à CE-
DENTE informações adicionais e providências que entender necessárias, bem como rea-
lizar por conta própria a referida divulgação, alteração, exclusão ou outro Tratamento. Para 
fins de esclarecimento, as obrigações desta cláusula serão aplicáveis se não houver ve-
dação contida em Lei.  

 
10.6.2 Com relação aos Dados fornecidos e/ou obtidos pela CEDENTE em nome próprio, a pró-

pria CEDENTE deverá ser responsável pelo atendimento das solicitações dos Titulares e 
decorrentes de Lei. 
 

10.7 Segurança da Informação. A fim de garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos 
Dados, ao tomar conhecimento de todo e qualquer incidente de segurança da informação que 
ocorrer em ambiente próprio ou de terceiros, de sua responsabilidade, e que possa comprometer 
o Tratamento, os Dados ou suas atividades, sejam elas internas ou para outros clientes da CE-
DENTE (“Incidente de Segurança”), O CESSIONÁRIO deverá. 
 
(i) em tempo razoável, enviar notificação, por escrito, ao CESSIONÁRIO, respeitada a ante-

cedência mínima de 48 horas com relação ao prazo previsto em Lei, se houver;  
 
(ii) adotar, imediatamente, todas as medidas necessárias para identificar e remediar as cau-

sas do Incidente de Segurança;  
 
(iii) cumprir com as diretrizes que venham a ser solicitadas pelo CESSIONÁRIO em relação 

aos Incidentes de Segurança, incluindo (a) a obtenção de evidências sobre o Incidente de 
Segurança e sobre os Dados e/ou Tratamento que podem ter sido comprometidos, não 
devendo ser enviadas evidências com dados ou informações de outros clientes do CES-
SIONÁRIO; e (b) a execução de todas as estratégias de mitigação de riscos para reduzir 
o impacto do Incidente de Segurança ocorrido e/ou a probabilidade ou impacto de eventual 
incidente semelhante; e  

 
(iv) preservar e proteger a segurança da prestação de serviços do CESSIONÁRIO, dos Dados 

e do Tratamento.  
 

10.8 A CEDENTE reconhece que o CESSIONÁRIO poderá compartilhar as informações referentes aos 
Incidentes de Segurança com as entidades reguladoras e com os Titulares, bem como com as 
instituições financeiras conveniadas com o CESSIONÁRIO, conforme previsto em Lei. Referidas 
ações não caracterizarão violação de eventual dever de confidencialidade do CESSIONÁRIO 

 
10.9 Caso identificada a necessidade de adequação do Subcontratado aos requisitos de segurança da 

informação do CESSIONÁRIO, a CEDENTE deverá viabilizar junto ao Subcontratado a avaliação 
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de riscos de segurança da informação por parte do CESSIONÁRIO e a adequação do ambiente 
do Subcontratado. 

 
10.10 Penalidades Específicas. Se a CEDENTE ou qualquer de seus profissionais ou subcontratados 

descumprir qualquer das obrigações da cláusula nona, o CESSIONÁRIO irá notificá-la para que 
este sane o descumprimento no prazo informado pelo CESSIONÁRIO. Se a CEDENTE não sanar 
referido descumprimento no prazo concedido, poderá ficar sujeita aplicação de penalidades, con-
forme previsto nesta cláusula. 

 
10.11 Cumprimento de LGPD. Sem prejuízo do disposto nesse Termo, a CEDENTE se obriga a observar 

e cumprir a LGPD, bem como a observar e cumprir normas e procedimentos que vierem a ser 
publicados e/ou requeridos por entidades reguladoras, inclusive pela Autoridade Nacional de Pro-
teção de Dados, no âmbito do Tratamento. 

 
10.12 Superveniência de Lei. Na hipótese de superveniência de Lei à qual esteja sujeito o CESSIONÁ-

RIO, as Partes acordam em adaptar as disposições previstas nessa seção para que o mesmo se 
mantenha em conformidade com as Leis. Não sendo possível a adaptação do Termo em até 30 
dias, o CESSIONÁRIO poderá rescindir o Termo imediatamente, sem ônus. 

 
10.13 Cumprimento das Obrigações. O CESSIONÁRIO poderá solicitar, a qualquer momento, a com-

provação do cumprimento das obrigações previstas nesse item 10, bem como realizar auditorias 
para essa finalidade, inclusive acessando as dependências da CEDENTE mediante aviso prévio. 

10.14 Limitação de Responsabilidade. A CEDENTE concorda que não será aplicada limitação de res-
ponsabilidade para danos que sejam decorrentes de violação de privacidade, de proteção de Da-
dos Pessoais, da inobservância da LGPD ou outras Leis aplicáveis sobre proteção de dados e 
sigilo e/ou deste item 10. 

 
10.15 Observância a Leis pelo CESSIONÁRIO. O CESSIONÁRIO observa a Lei vigente, principalmente 

no que concerne à segurança e proteção de Dados Pessoais. 
 
10.16 Informação Confidencial. Todo Tratamento será considerado Informação Confidencial nos Termos 

do Termo. Caso ocorra algum incidente referente aos Dados, ao Tratamento e/ou à CEDENTE 
sobre o qual o CESSIONÁRIO entenda, a seu exclusivo critério, ser necessário se manifestar, 
inclusive publicamente, tal manifestação, incluindo eventual menção ao Fornecedor e/ou ao objeto 
e existência deste Termo fica desde já permitida. 

 
10.17 Vigência. As disposições das cláusulas 10.3 a 10.17 obrigarão as Partes a partir da entrada em 

vigor da LGPD. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA COLETA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DOS SER-
VIDORES MUNICIPAIS 
 
11.1 A CEDENTE está adequado a lei 13.709 de agosto de 2018 e, portanto todos os dados 

pessoais coletados serão utilizados único e exclusivamente para a finalidade proposta. 
 

11.2 Na hipótese de ser necessário o Tratamento de Dados Pessoais, seja para qualquer finalidade, 
solicitaremos o consentimento específico do Titular dos Dados, através do termo de consenti-
mento, que está disponível do portal. 
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11.3 A CEDENTE possui procedimentos e tecnologias internas para auxiliar na verificação do titular 
dos dados, buscando, assim, garantir a veracidade do consentimento, visto que este só poderá 
ser dado pelo titular dos dados. 

 
11.4 Após o aceite no termo de consentimento, a coleta e o Tratamento de Dados Pessoais serão 

realizados seguindo as regras detalhadas no termo de consentimento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS 
 
12.1. O pessoal que a qualquer título for utilizado na execução dos serviços, objeto do presente termo, 

não manterá com o CESSIONÁRIO qualquer vínculo de natureza contratual, empregatícia ou pre-
videnciária. 

 
12.2. Fica estipulado que por força deste termo não se estabelece vínculo empregatício entre o CESSI-

ONÁRIO e os trabalhadores designados para a prestação do serviço contratado, assumindo a 
CEDENTE a responsabilidade, de forma integral, exclusiva, incomunicável e irretratável, pelo cum-
primento e/ou pagamento de todas as obrigações e/ou compromissos, vencidos e vincendos, de 
qualquer natureza, exonerando totalmente o CESSIONÁRIO dessa responsabilidade, ainda que 
de forma subsidiária. 

 
12.3. Caso haja ação judicial ou qualquer ato de natureza administrativa, inclusive decorrente de aci-

dente de trabalho, que venha a ser proposta contra o CESSIONÁRIO, pelos trabalhadores desig-
nados para a prestação do serviço contratado, ou, ainda, por autoridade legalmente constituída, 
seja a que título for e a que tempo decorrer, a CEDENTE se compromete a requerer a substituição 
deste no polo passivo da(s) eventual(ais) demanda(s) judiciais ou administrativas, e se responsa-
biliza de forma integral, exclusiva, incomunicável e irretratável pelo cumprimento, pagamento, res-
sarcimento, se for o caso, de todas as respectivas obrigações e/ou condenações, inclusive de 
indenizações, eventuais acordos judiciais ou extrajudiciais, multas, honorários advocatícios, cus-
tas processuais e demais encargos e despesas que tenham sido efetivamente suportados pelo 
CESSIONÁRIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA BASE LEGAL 
 
13.1. O presente instrumento possui previsão legal nos termos do art. 241 da constituição federal c/c 

art. 116 da Lei 8,666/93.  
 

13.2. A Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), em seu art. 116 autoriza a celebração de termos de cooperação, 
em seus termos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
14.1. Não há recursos envolvidos ou despendidos na presente cooperação técnica; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DENÚNCIA 
 
15.1 Qualquer um dos participes poderá denunciar o presente termo, com comunicação do fato, por 

escrito, com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser respeitado o andamento de atividades 
que não puderem ser interrompidas neste prazo ou que possam causar prejuízos a população, 
quando então será respeitado o prazo de 180 dias para o encerramento deste convênio. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
16.1 O Município providenciará a publicação do extrato ou do termo de cooperação técnica no Diário 

Oficial do município ou em outros meios de publicação utilizado pelo mesmo, em conformidade 
com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n.08.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1 Qualquer   alteração   das disposições ora pactuadas, será formalizada por aditivo devidamente 

assinado pelas partes; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Mortugaba - BA, para dirimir questões sobre a execução do presente 
convênio e seus aditivos. 
 
E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, 
com igual teor e forma, para um só fim, reconhecendo as Partes a autenticidade, integridade e validade 
jurídica deste documento em forma eletrônica, nos termos da MP nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001 
(“MP nº 2.220-2”) e que este Instrumento poderá ser assinado mediante a utilização de assinatura digital, 
com certificado emitido no padrão ICP-Brasil ou assinatura eletrônica, em conformidade com as disposi-
ções do § 2º do artigo 10 da MP nº 2.220-2 sendo, em qualquer uma das hipóteses, plenamente válida 
e aceita pelas Partes. 
 
 
 

Mortugaba, 22 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
MUNICÍPIO DE MORTUGABA  

 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
FASITEC DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA 

MARCO AURELIO 
PAVAN:04995196129

Assinado de forma digital por 
MARCO AURELIO 
PAVAN:04995196129 
Dados: 2022.02.22 13:20:02 -03'00'
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MUNICÍPIO DE MORTUGABA 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

PARTES:  MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA, inscrito no CNPJ sob nº 13.677.687/0001-46, e 
FASITEC DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº. 
00.483.195/0001-78, 

SIGNATÁRIOS: Heráclito Luiz Paixão Matos, Prefeito e Marco Aurélio Pavan, sócio administrador; 

OBJETO: Termo de Cooperação Técnica, não onerosa, objetivando   a operacionalização da 
gestão e controle das consignações em folha de pagamento. FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 8.666/93. 

VALOR: SEM ÔNUS financeiro. 

VIGÊNCIA: O presente termo vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura. 

Mortugaba, 22 de fevereiro, 2022. 

Heráclito Luiz Paixão Matos 
Prefeito  
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